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za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih dejavnosti
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SKLEP o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega naœrta (OPPN) za obmoœje
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VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih dejavnosti - œistopis

Na podlagi 16. œlena Statuta obœine Velike Laøœe (Uradno
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06) je Obœinski svet Obœine
Velike Laøœe na 7. redni seji, dne 14. 9. 2007 sprejel

III.
Sklep priœne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Obœine
Velike Laøœe.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Øtevilka: 0301-26/2007
Velike Laøœe, dne 14. septembra 2007

I.
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli øt. 1736/2 k.o.
Ulaka, ZKV øt. S000, dvoriøœe v izmeri 48 m2.
II.
Nepremiœnina iz I. toœke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane lastnina Obœine Velike Laøœe, Levstikov trg 1,
1315 Velike Laøœe.

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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Na podlagi 46. œlena Zakona prostorskem naœrtovanju (Uradni list RS, øt. 33/07) je æupan Obœine Velike Laøœe dne 23.
oktobra 2007 sprejel
SKLEP
o zaœetku priprave obœinskega prostorskega naœrta za
obmoœje Obœine Velike Laøœe
			

1.

S sklepom se priœnejo priprave za pripravo in sprejem
obœinskega prostorskega naœrta za obmoœje Obœine Velike
Laøœe.
			

2.

V postopku se bo pripravljal obœinski prostorski naœrt za
obmoœje Obœine Velike Laøœe, ki vsebuje strateøki in izvedbeni del.
			

3.

Strokovne reøitve bodo izdelane po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora.
			

4.

Roki za pripravo obœinskega prostorskega naœrta in njegovih
posameznih faz:
Osnutek obœinskega prostorskega naœrta:
- obœina pripravi osnutek prostorskega naœrta na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz dræavnega
strateøkega prostorskega naœrta, usmeritev iz obœinskega
strateøkega prostorskega naœrta, œe je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, œe je bil izdelan
za obmoœje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter izraæenih razvojnih potreb drugih
oseb. Razvojne potrebe morajo biti obrazloæene in dokumentirane;
- obœina poølje osnutek obœinskega prostorskega naœrta
ministrstvu, ki ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih
dneh poølje nosilcem urejanja prostora, da najkasneje
v roku 30 dni podajo smernice za naœrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
- nosilci urejanja prostora iz 5. toœke tega sklepa
predloæijo smernice ministrstvu in obœini najkasneje v
30 dneh po prejemu vloge;
- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, najkasneje
v 30 dneh odloœi, ali je za obœinski prostorski naœrt
treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe
na okolje; œe ministrstvo odloœi, da je potrebno le-to
izvesti, obœina zagotovi pripravo okoljskega poroœila.
Dopolnjen osnutek obœinskega prostorskega naœrta:
- obœina ob upoøtevanju pridobljenih smernic dopolni
osnutek obœinskega prostorskega naœrta. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne
reøitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s
prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika;
- kadar je za obœinski prostorski naœrt potrebno izvesti
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celovito presojo vplivov na okolje, obœina za dopolnjen osnutek obœinskega prostorskega naœrta zagotovi
okoljsko poroœilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom obœinskega prostorskega naœrta poølje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki najkasneje v
15 dneh preveri ali je okoljsko poroœilo kakovostno
izdelano in skladno s predpisi.
Sodelovanje javnosti:
- obœina z javnim naznanilom obvesti javnost o javni
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
obœinskega prostorskega naœrta na sedeæu obœine Velike Laøœe, ki traja 30 dni; javno naznanilo mora biti
objavljeno najmanj 7 dni pred priœetkom javne razgrnitve; obœina med javno razgrnitvijo v obœini Velike
Laøœe organizira javno obravnavo;
- obœina preuœi pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzame staliøœe, ki ga objavi na krajevno obiœajen
naœin in v svetovnem spletu; lastnice ali lastnike
zemljiøœ iz javnega naznanila mora obœina pisno seznaniti s svojimi staliøœi glede pripomb in predlogov,
ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve;
- v primeru, da je za obœinski prostorski naœrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, mora obœina
javnost seznaniti soœasno z javno razgrnitvijo, tudi z
okoljskim poroœilom.
Priprava predloga obœinskega prostorskega naœrta in
sprejem:
- obœina pripravi predlog obœinskega prostorskega
naœrta na podlagi staliøœ do pripomb ter predlogov
javnosti in ga poølje ministrstvu;
- obœina in ministrstvo poøljeta nosilcem urejanja prostorov iz 5. toœke tega sklepa, da podajo najkasneje v
30 dneh mnenje k predlogu obœinskega prostorskega
naœrta z vidika njihove pristojnosti, v katerem se opredelijo do upoøtevanja smernic;
- v primeru, da je za obœinski prostorski naœrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna
ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti
vplivov obœinskega prostorskega naœrta na okolje z vidika svoje pristojnosti, ministrstvo pa jih poølje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj
ministrstev iz prejønjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloœi o sprejemljivosti vplivov
izvedbe obœinskega prostorskega naœrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
- Minister v 75 dneh od prejema predloga obœinskega prostorskega naœrta s sklepom potrdi predlog obœinskega
prostorskega naœrta, œe nosilci urejanja prostora v mnenjih ugotovijo, da so v predlogu obœinskega prostorskega naœrta njihove smernice upoøtevane in v primeru
iz prejønjega odstavka, da je ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo
okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe
na okolje sprejemljivi.
- Obœinski prostorski naœrt sprejme obœinski svet z
odlokom, ki ga objavi v uradnem glasilu skupaj z
datumom in øtevilko sklepa ministra iz prejønjega
odstavka oziroma sklepa vlade iz øestega odstavka 51. œlena ZPNaœrt (Uradni list RS, øt. 33/07), s
katerim je ta potrdila predlog obœinskega prostorskega naœrta.
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5.

-

NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI PODAJO SMERNICE ZA
NAŒRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE:
- Ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 56,
Ljubljana
- Ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribiøtvo,
Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 56, Ljubljana
- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
podjetniøtvo in konkurenœnost, Kotnikova ulica
5, Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Kardeljeva ploøœad 25, Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaøœito
in reøevanje, Kardeljeva ploøœad 25, Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo, Inøpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesreœami,
Izpostava Ljubljana, Prule 27, Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
jedrsko varnost, Æelezna 16, Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za
okolje RS, Vojkova 1b, Ljubljana
- Ministrstvo za promet, Direktorat za æeleznice,
Langusova ulica 4, Ljubljana
- Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, Ljubljana
- Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo,
Langusova ulica 4, Ljubljana
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Langusova ulica 4, Ljubljana

-

6.
NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL:
-

Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
Træaøka cesta 2, Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije, OE Koœevje
Roæna ulica 39, Koœevje
Zavod za varstvo kulturne dediøœine Slovenije,
OE Ljubljana, Træaøka cesta 4, Ljubljana
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Dunajska cesta 22, Ljubljana
Zavod za ribiøtvo Slovenije, Zupanœiœeva ulica
9, Ljubljana
Javna agencija za æelezniøki promet RS, Kopitarjeva ulica5, Maribor
Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Koœevje, Cesta
na trato 6, Koœevje
ELES Elektro –Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica
2, Ljubljana

-
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Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana
Obœina Velike Laøœe, Levstikov trg1, Velike
Laøœe
JP Vodovod - kanalizacija d.o.o. Vodovodna
cesta 90, 1000 Ljubljana
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Vodokomunalni sistemi d.o.o., Æimarice 28,
1317 Sodraæica.
7.

Sklep o zaœetku priprave obœinskega prostorskega naœrta za
obmoœje Obœine Velike Laøœe se objavi v Uradnem glasilu
Obœine Velike Laøœe.
Øt.: 3500-27/2007
Velike Laøœe, dne 23. oktobra 2007
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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Æupan Obœine Velike Laøœe je sprejel
POPRAVEK SKLEPA
o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega
naœrta (OPPN) za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje
proizvodnih dejavnosti (Ur.l. RS 54/2007;
objavljen dne 18. 6. 2007)
Preambula z navedenimi pravnimi podlagami se spremeni
tako, da se glasi:
»Na podlagi 57. œlena Zakona o prostorskem naœrtovanju
(Ur. list RS øt. 33/2007) in 30. œlena Statuta obœine Velike
Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB)
je æupan Obœine Velike Laøœe sprejel SKLEP o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega naœrta (OPPN) za
obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih dejavnosti.«
V 1. toœki – Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo obœinskega podrobnega prostorskega naœrta – se 4. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega naœrta (OPPN) za obmoœje VP 25/1 Loœica
– obmoœje proizvodnih dejavnosti se opredelijo ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem OPPN,
predmet in programska izhodiøœa OPPN, okvirno ureditveno
obmoœje OPPN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri
pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, naœin
pridobitve strokovnih reøitev, navedba in naœin pridobitve
geodetskih podlag, roki za pripravo OPPN oziroma njegovih
posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.«
V 3. toœki – Ureditveno obmoœje prostorskega naœrta – se 1.
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obmoœje OPPN za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih dejavnost obsega naslednje parcele, vse k.o. Turjak: 1919/1-del, 1920, 1922, 1923, 1925-del, 1926, 1927,
1930, 1931, 1932, 3585/2, 3611/2, 3611/3, 3996/2, 3996/3
in 4002/4-del (cesta).«
V 3. toœki – Ureditveno obmoœje prostorskega naœrta – se 2.
odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjena velikost obravnavanega obmoœja je 55.928 m2.«
V 5. toœki – Roki za pripravo obœinskega prostorskega naœrta
in njegovih posameznih faz – se tabela nadomesti z novo
tabelo:
FAZA

nosilec

rok

Sklep o priœetku postopka
in objava v Ur. l.

æupan, obœina

7 dni

Izdelava osnutka

izvajalec

60 dni
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Dopolnitev osnutka

izvajalec

15 dni

Dopolnitev osnutka s
smernicami

izvajalec,
obœina

15 dni

Izdelava OP

obœina

Pridobitev mnenja glede
ustreznosti OP

obœina

15 dni

Javna razgrnitev in javna
obravnava

obœina

30 dni

Staliøœa do pripomb

izvajalec,
obœina

7 dni

Izdelava predloga

izvajalec,
obœina

15 dni

Pridobivanje mnenj
glede predloga OPPN ter
sprejemljivosti vplivov na
okolje (CPVO)

obœina

30 dni

Sprejem OPPN

obœ. svet z
odlokom

Objava odloka v uradnem
glasilu

obœina
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Na podlagi 57. œlena Zakona o prostorskem naœrtovanju (Ur.
list RS øt. 33/2007) in 30. œlena Statuta obœine Velike Laøœe
(Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06-UPB) je æupan
Obœine Velike Laøœe sprejel œistopis
SKLEPA

30 dni

V toœki 6. – Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo
smernice za naœrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti - se nadomesti seznam pristojnih ministrstev in nosilcev:
1. Agencija RS za okolje, Oddelek za upravljanje z vodami;
2. Agencija RS za okolje, Oddelek za okolje;
3. Ministrstvo za promet; Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstvo za obrambo; Uprava za zaøœito in
reøevanje,
6. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediøœine Slovenije, OE
Ljubljana,
8. Zavod za gozdove Slovenije; OE Ljubljana,
9. Obœina Velike Laøœe,
10. Elektro Ljubljana; Distribucijska enota Elektro
Koœevje,
11. Telekom Slovenije; PE Ljubljana,
12. JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana.
Popravek sklepa o zaœetku priprave obœinskega podrobnega
prostorskega naœrta za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje
proizvodnih dejavnosti se objavi v Uradnem glasilu, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.

o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega
naœrta (OPPN)
za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih dejavnosti
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
obœinskega podrobnega prostorskega naœrta
Po veljavnem dolgoroœnem planu (Odlok dolgoroœnem
planu obœin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in
druæbenem planu Obœine Viœ Rudnik za obdobje 1986–
1990 za obmoœje obœine Velike Laøœe; Ur.l. RS, øt. 11/86,
23/91, 71/93, 62/94, 70/98, Uradno glasilo Obœine Velike
Laøœe, øt. 4/04) je za plansko celoto Loœica predvidena izdelava obœinskega lokacijskega naœrta z oznako VP 25/1 Loœica
– obmoœje proizvodnih dejavnosti. Obœinski lokacijski naœrti
se po novem zakonu (Zakon o prostorskem naœrtovanju
– ZPNaœrt; Ur.l. RS, øt. 33/07) imenujejo obœinski podrobni
prostorski naœrt (OPPN – kot je navedeno v nadaljevanju).
Obmoœje za katero se izdeluje obœinski podrobni prostorski naœrt se nahaja ob magistralni cesti Ljubljana – Koœevje
G2-106, juæno od naselja Turjak. Obravnavana zemljiøœa so
sedaj gozdna in delno kmetijska zemljiøœa (travniki). Preko
obmoœja je speljana lokalna cesta do vasi Laporje. Zemljiøœe
je nepozidano in ni komunalno opremljeno.
Razlog za pripravo OPPN je ureditev povrøin za proizvodne
in transportne dejavnosti, ki so vezane na prometno povezavo Ljubljana – Koœevje. Z organizacijo æe obstojeœih dejavnosti (v naselju Turjak) in umeøœanjem novih se izkoristi
lego ob tranzitni poti ter ustvari nova delovna mesta znotraj
obœinskih meja.
S tem sklepom o zaœetku priprave obœinskega podrobnega
prostorskega naœrta (OPPN) za obmoœje VP 25/1 Loœica
– obmoœje proizvodnih dejavnosti se opredelijo ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem OPPN,
predmet in programska izhodiøœa OPPN, okvirno ureditveno
obmoœje OPPN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri
pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, naœin
pridobitve strokovnih reøitev, navedba in naœin pridobitve
geodetskih podlag, roki za pripravo OPPN oziroma njegovih
posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.
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nega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti
in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi.
Predmet izdelave podrobnega prostorskega naœrta so vse prostorske ureditve, ki so potrebne za izgradnjo obmoœje proizvodnih dejavnosti, ki se nahaja juæno od naselja Turjak,
neposredno ob magistralni cesti.
Zaradi ureditve bo potrebna:
- rekonstrukcija obstojeœega prikljuœka na magistralno
cesto Ljubljana – Koœevje G2-106 z zavijalnimi pasovi za levo zavijanje na magistralni cesti;
- preveritev moænosti izvedbe dodatnega cestnega
prikljuœka, ki bo lokalno cesto do naselja Laporje
prikljuœevala na juæni strani predvidene proizvodne
cone;
- prometna, komunalna in energetska infrastruktura
znotraj obmoœja urejanja.
Zasnova predvideva naslednjo programsko shemo:
1. dejavnosti vezane na transport:
- parkiriøœe za tovornjake,
- garaæni objekti,
- skladiøœni objekti,
- spremljajoœe in servisne dejavnosti,
- cestna baza za vzdræevanje dræavnih in obœinskih
cest.
2. storitvene dejavnosti
- gostinstvo, trgovina,
- ostale storitvene dejavnosti.
3. proizvodne dejavnosti
- klavno mesni predelovalni obrat,
- obdelava lesa,
- izdelava gradbenih izdelkov.
Poleg naøtetih dejavnosti si Obœina Velike Laøœe pridræuje
pravico, da v fazi izdelave OPPN doda øe katero od neimenovanih dejavnosti, ki jih potrdi Obœinski svet. Nobena dejavnost ne bo smela imeti negativnega vpliva na okolje, to je
vodo, zrak in zemljo.
3. Ureditveno obmoœje prostorskega naœrta
Obmoœje OPPN za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih dejavnost obsega naslednje parcele, vse k.o. Turjak: 1919/1-del, 1920, 1922, 1923, 1925-del, 1926, 1927,
1930, 1931, 1932, 3585/2, 3611/2, 3611/3, 3996/2, 3996/3
in 4002/4-del (cesta).
Ocenjena velikost obravnavanega obmoœja je 55.928 m2.
4. Organizacija priprave OPPN in naœin pridobitve
strokovnih reøitev

2. Predmet in programska izhodiøœa

Mnenje glede obveznosti
izvedbe CPVO

obœina

30 dni

Pridobivanje smernic

obœina

30 dni

Øtevilka: 3500- 14/2007-2
Velike Laøœe, dne 22. oktobra 2007
Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.

Predmet OPPN je izdelava novega obœinskega podrobnega
prostorskega naœrta za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje
proizvodnih dejavnosti, s katerim bodo ob upoøtevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja doloœeni
lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbe-

Postopek sprejemanja OPPN vodi pristojni upravni organ
Obœine Velike Laøœe za urejanje prostora – pripravljalec, ki
prav tako pridobi vse potrebne strokovne podlage. Strokovno
reøitev OPPN izdela organizacija, ki jo v skladu z Zakonom o
javnih naroœilih pridobi pripravljalec.
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Strokovne reøitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateøkih usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov obœine
ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih
potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora,
analizi razvojnih potreb obœine, javnega in zasebnega sektorja.
Pripravljalec bo pridobil øe dodatne strokovne preveritve in
reøitve, œe se bo v postopku priprave OPPN izkazalo, da je
treba na nivoju OPPN nekatere strateøka izhodiøœa, cilje in
ukrepe za posamezna tematska podroœja ali obmoœja podrobneje preveriti.
5. Roki za pripravo obœinskega prostorskega naœrta in njegovih posameznih faz
FAZA

nosilec

rok

Sklep o priœetku postopka
in objava v Ur. l.

æupan, obœina

7 dni

Izdelava osnutka

izvajalec

Mnenje glede obveznosti
izvedbe CPVO

obœina

30 dni

Pridobivanje smernic

obœina

30 dni

Dopolnitev osnutka

izvajalec

15 dni

Dopolnitev osnutka s
smernicami

izvajalec,
obœina

Izdelava OP

obœina

60 dni

15 dni

stran 

6. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice
za naœrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne
podlage za OPPN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi,
ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
in so doloœeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci
urejanja prostora).
Pristojna ministrstva in nosilci na lokalni ravni, ki so zadolæeni
za posamezna obvezna izhodiøœa za pripravo OPPN in podajo smernice, so:
1. Agencija RS za okolje, Oddelek za upravljanje z vodami;
2. Agencija RS za okolje, Oddelek za okolje;
3. Ministrstvo za promet; Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstvo za obrambo; Uprava za zaøœito in
reøevanje,
6. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediøœine Slovenije, OE
Ljubljana,
8. Zavod za gozdove Slovenije; OE Ljubljana,
9. Obœina Velike Laøœe,
10. Elektro Ljubljana; Distribucijska enota Elektro
Koœevje,
11. Telekom Slovenije; PE Ljubljana,
12. JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana.
V postopek se vkljuœi tudi druge nosilce urejanja prostora, œe
se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno podroœje.
7. Predvideni stroøki izdelave OPPN

Pridobitev mnenja glede
ustreznosti OP

obœina

15 dni

Javna razgrnitev in javna
obravnava

obœina

30 dni

Staliøœa do pripomb

izvajalec,
obœina

7 dni

Izdelava predloga

izvajalec,
obœina

15 dni

Pridobivanje mnenj
glede predloga OPPN ter
sprejemljivosti vplivov na
okolje (CPVO)

obœina

30 dni

Sprejem OPPN

obœ. svet z
odlokom

Objava odloka v uradnem
glasilu

obœina

Stroøki izdelave OPPN so predvideni v proraœunski postavki
prostorskega naœrtovanja Obœine Velike Laøœe.
Sklep o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega naœrta za obmoœje VP 25/1 Loœica – obmoœje proizvodnih
dejavnosti se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe,
v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.

Øtevilka: 3500- 14/2007 -3
Velike Laøœe, dne 22. oktobra 2007

30 dni

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.
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