A.
POSTOPEK PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O
OPPN ZA OBMOČJE VP 25/1 Ločica –
območje za proizvodne dejavnosti - 5,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/19.

PRIPRAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

PRIDOBIVANJE MNENJ NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA IN ODLOČBE O POTREBNOSTI IZVEDBE
CPVO, PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

JAVNA RAZGRNITEV
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OSNUTKA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV OPPN
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JAVNA OBRAVNAVA
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ob 16.00 uri
preko
videokonference

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE
RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV OPPN

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OPPN

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA OPPN
NA OBČINSKEM SVETU OBČINE VELIKE LAŠČE

OBJAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN V
URADNEM LISTU

B. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN

Pripravljavec: OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Območje sprememb in dopolnitev OPPN ter
razlogi za izdelavo
Spremembe in dopolnitve OPPN 5 se nanašajo na
spremembo prometne infrastrukture in etapnosti
izvedbe OPPN ter s tem povezane komunalne
ureditve.
Spremenjen je način priključevanja na državno cesto
G2-106, odsek 0261 (Škofljica-Rašica), ki se izvaja v
okviru rednih vzdrževalnih del v javno korist.
Postopek priprave
Postopek priprave sprememb in dopolnitve OPPN, ki
poteka skladno z določbami Zakona o urejanju
prostora – ZureP-2 (uradni list RS št. 61/2017), se je
začel s »Sklepom o začetku priprave sprememb in
dopolnitev odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica –
območje za proizvodne dejavnosti - 5«, ki ga je
sprejel župan Občine Velike Lašče. Sklep o začetku
priprave sprememb in dopolnitev OPPN 5 je objavljen
v Uradnem listu RS, št. 3/19.
Načrtovane ureditve
Spremembe in dopolnitve OPPN 5 se nanašajo na
spremembo prometne infrastrukture in etapnosti
izvedbe OPPN ter s tem povezane komunalne
ureditve.
Spremenjen je način priključevanja na državno cesto
G2-106, odsek 0261 (Škofljica-Rašica), ki se izvaja v
okviru rednih vzdrževalnih del v javno korist.
Zaradi tega je dovoljena etapna izgradnja tako, da
predstavlja prvo etapo izgradnje območje na
jugovzhodu s priključevanjem kot je razvidno iz
grafičnih prilog.
V skladu z navedeno etapnostjo gradnje se preuredi
tudi način za ravnanje in odvajanje odpadnih voda.
V skladu s smernicami Direkcije RS za vode je
predmet sprememb in dopolnitev tudi celovita ureditev
odvodnje meteornih in površinskih voda. Za navedeno
problematiko so izdelane ustrezne strokovne podlage,
hidrološko
hidravlična
študija
in
projektna
dokumentacija, ki so citirane v seznamu izdelanih
strokovnih podlag. Na podlagi navedenih strokovnih
podlag je predvidena celovita ureditev odvodnje
površinskih in zalednih voda, z izgradnjo odvodnega
jarka, predvidena je ureditev neimenovanega izvira in
vodotoka na območju ter ureditev meteorne
kanalizacije za celotno območje. Vse ureditve
zagotavljajo tudi poplavno varnost območja in ne
poslabšujejo vodnogospodarskih razmer dolvodno na
potoku Perila.

V končni fazi ostane priključek na državno cesto enak,
spremeni se prometna ureditev znotraj območja OPPN.

OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Investitor:

Dopolnitev odloka se nanaša tudi na dodano
dejavnost, to je gostinska dejavnost in dejavnosti za
šport in rekreacijo.
Območje SD OPPN zajema del območja že sprejetega
OPPN za območje VP 25/1 Ločica – območje za
proizvodne dejavnosti.

Izdelovalec:

URBIS d.o.o., MARIBOR
Partizanska cesta 3
2000 MARIBOR

C. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1
Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 5 je
seznanitev javnosti s predlaganimi ureditvami.
V skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor
bo dopolnjen osnutek SD OPPN - 5 za območje VP
25/1 Ločica javno razgrnjen izključno z uporabo
elektronskih medijev od 9. 2. 2021 do vključno 12. 3.
2021. Gradivo bo v digitalni obliki objavljeno na spletni
strani Občine Velike Lašče:
https://obcina.velikelasce.si/si/obcinska-obvestila/483-javna-razgrnitevlocica-2021.
Javna obravnava bo potekala kot video konferenca v
sredo, 3.3.2021 ob 16. uri na povezavi:
https://zoom.us/j/91682846990?pwd=KzFDSHlRcUc3R
FVlT3FBRldQbjVNQT09
Meeting ID: 916 8284 6990

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE VP
25/1 LOČICA - OBMOČJE ZA PROIZVODNE
DEJAVNOSTI - 5
-

dopolnjen osnutek –

Passcode: 683817
Javnost bo lahko podala mnenje in pripombe na
dopolnjen osnutek SD OPPN - 5 za območje VP 25/1
Ločica v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov:
- Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka SD OPPN - 5 za območje VP 25/1 Ločica pripombe«
ali na elektronski naslov:
- obcina@velike-lasce.si , pri čemer se pod zadeva
navede »Pripombe na dopolnjen osnutek SD OPPN
- 5 za območje VP 25/1 Ločica «.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z
navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do
pripomb, ki bodo objavljene na spletu. Osebe, ki ne
želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki
ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA

POVZETEK ZA JAVNOST

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne
razgrnitve, to je 12. 3. 2021.
Datum: FEBRUAR - MAREC 2021

