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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe

Øtevilka 3/07, 24. maj 2007

  1.  SKLEP o imenovanju direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji

  2.  SKLEP o razreøitvi in imenovanju predstavnikov Obœine Velike Laøœe

  v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji

  3.  SKLEP o imenovanju odgovornega urednika obœinskega glasila

  4.  SKLEP o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega naœrta (OPPN) 

 za obmoœje VR 27/1 Trubarjeva domaœija - turistiœno rekreacijska cona

1
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2
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Na podlagi 36. œlena Zakona o uresniœevanju javnega inte-
resa za kulturo (Ur. list RS, øt. 96/02), 7. ter 8. œlena Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem obœine 
Velike Laøœe  - Trubarjevi kraji (Uradno glasilo Obœine Veli-
ke Laøœe, øt. 4/06) in predhodnega pozitivnega mnenja sveta 
javnega zavoda Trubarjevi kraji je Obœinski svet Obœine Ve-
like Laøœe na 5. redni seji 19. aprila 2007 sprejel naslednji

S  K  L  E  P

O IMENOVANJU DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA 
TRUBARJEVI KRAJI

Za direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem obœine 
Velike Laøœe – Trubarjevi kraji  se imenuje MATJAÆ GRU-
DEN, univ.dipl.inæ., stanujoœ Jontezova ulica 9, 1315 Velike 
Laøœe.

Direktor javnega zavoda je imenovan za dobo petih let z 
moænostjo ponovnih imenovanj.

Sklep zaœne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Ura-
dnem glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka: 0301-16/2007
Velike Laøœe, dne 19. aprila 2007

       
Æupan Obœine Velike Laøœe

Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.
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Na podlagi 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno 
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06-UPB) in prvega odstavka 
13. œlena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in 
turizem Obœine Velike Laøœe – Trubarjevi kraji (Uradno glasi-
lo Obœine Velike Laøœe, øt. 4/06) je Obœinski svet Obœine Ve-
like Laøœe na 5. redni seji 19. aprila 2007 sprejel naslednji 

S  K  L  E  P

O RAZREØITVI IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV 
OBŒINE VELIKE LAØŒE

 V SVET JAVNEGA ZAVODA TRUBARJEVI KRAJI

Kot  predstavnika Obœine Velike Laøœe v svetu Javnega zavo-
da Trubarjevi kraji se razreøi:

Matjaæ Gruden, Jontezova ul. 9, Velike Laøœe.

Kot  predstavnika Obœine Velike Laøœe v svetu Javnega zavo-
da Trubarjevi kraji se imenuje:

 Anton Zakrajøek, Mala Slevica 36, Velike Laøœe.

Mandat œlanov sveta javnega zavoda traja pet let . Œlani so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Øtev.: 0301-18/2007
Velike Laøœe, dne 19. aprila 2007

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

Na podlagi 11. œlena Odloka o izdajanju obœinskega glasi-
la (Uradni list RS, øt. 113/00, 80/02) in prispele prijave na 
javni razpis za izbiro odgovornega urednika je Obœinski 
svet Obœine Velike Laøœe na predlog izdajateljskega sveta 
obœinskega glasila na 5. redni seji 19. aprila 2007 sprejel na-
slednji

S  K  L  E  P

O IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA 
OBŒINSKEGA GLASILA

Za odgovornega urednika obœinskega glasila Trobla se ime-
nuje MIHA MERLJAK, stanujoœ Gradeæ 25, 1311 Turjak.

Mandatna doba odgovornega urednika je do poteka mandata 
œlanov obœinskega sveta, ki se izteœe po lokalnih volitvah v 
letu 2010.
 
Sklep zaœne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Ura-
dnem glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka:0301-17/2007
Velike Laøœe, dne 19. aprila 2007 

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ.,l.r.
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Na podlagi 46. 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 

S  K  L  E  P 

O ZAŒETKU PRIPRAVE OBŒINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAŒRTA (OPPN) 

ZA OBMOŒJE VR 27/1 TRUBARJEVA DOMAŒIJA - 
TURISTIŒNO REKREACIJSKA CONA

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 Trubarjeve domaœije v 
naselju Raøica predvidena izdelava prostorskega izvedbe-
nega akta oz. obœinski lokacijski naœrt z oznako VR 27/1 
Trubarjeva domaœija – turistiœno rekreativna cona. Obœinski 
prostorski izvedbeni akti se po novem zakonu (Zakon o pro-
storskem 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 potoku Raøica, juæno pod vasjo Raøica za-
hodno od kompleksa Trubarjeve domaœije. Namenjeno  bo 
za turistiœno rekreacijsko cono. Zemljiøœe je ravno, ob poto-
ku Raøica delno zamoœvirjeno. Je nepozidano, komunalno 
neopremljeno in se v veœjem delu zaraøœa z znaœilno obvo-
dno vegetacijo. 

Razlog za pripravo OPPN je ureditev veœnamenske turistiœno 
rekreativne povrøine v obœini, ki bo hkrati obogatila oz. do-
polnila ponudbo v okviru Trubarjeve domaœije.

S tem sklepom o zaœetku priprave obœinskega podrobnega 
prostorskega naœrta (OPPN)  za obmoœje VR 27/1 Trubar-
jeva domaœija - turistiœno rekreacijska cona se opredelijo 
ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in spre-
jem OPPN, predmet in programska izhodiøœa OPPN, okvir-
no 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 OLN oziroma 
njegovih posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financira-
njem priprave OPPN.

2. Predmet in programska izhodiøœa 

Predmet OPPN je izdelava novega obœinskega prostorskega 
naœrta za obmoœje VR 27/1 Trubarjeva domaœija - turistiœno 
rekreacijska cona, s katerim bodo ob upoøtevanju temeljnih 
ciljev urejanja prostora in varstva okolja doloœeni lokacijski 
pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in obliko-
vanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi.

Predmet izdelave podrobnega prostorskega naœrta so vse 
prostorske ureditve, ki so potrebne za izgradnjo turistiœno re-

kreacijske cone, ki se nahaja na jugozahodnem delu naselja 
Raøica, neposredno v bliæini zavarovanega obmoœja Trubar-
jeve domaœije. 

Zaradi ureditve bo potrebno:

- agromelioracija (izsuøitev) predvidenega obmoœja;
- gradnja novega prikljuœka na lokalni cesti, ki 

omogoœa dostop do turistiœno rekreacijske cone,
- prometna, komunalna in energetska infrastruktura 

znotraj obmoœja urejanja.

Zasnova predvideva naslednjo programsko shemo:

1. sklop – kultura:
- Trubarjeva domaœija,
- prostor za kulturne prireditve,
2. sklop – gostinstvo:
- gostinski objekt,
- otroøko igriøœe,
- pomol z moænostjo œolnarjenja,
- prostor za adrenalinski øport in plezalna stena,
- prostor za piknike,
- klopi za poœitek,
3. sklop – øport:
- nogomet,
- balinanje (pozimi kegljanje na ledu),
- spremljevalni øportni objekt,
- odprta krajina za prehode,
- prostor za taborjenje (skavti, taborniki, øola v naravi),
- gozd (arboretum).

Poleg naøtetih dejavnosti si Obœina Velike Laøœe pridræuje 
pravico, da v fazi izdelave OPPN doda øe katero od neime-
novanih dejavnosti, ki jih potrdi Obœinski svet. Nobena de-
javnost ne bo smela imeti negativnega vpliva na okolje, to je 
vodo, zrak in zemljo. 

3.  Ureditveno obmoœje prostorskega naœrta

Obmoœje OPPN za obmoœje VR 27/1 Trubarjeva domaœija 
- turistiœno rekreacijska cona obsega naslednje parcele, vse 
k.o. Turjak: 2701,  2714-del,  3449,  3450,  3451-del in 
4034/1- del vse k.o. Turjak. Ocenjena velikost obravnavane-
ga obmoœja je 25.000 m2.

4.  Organizacija priprave OPPN in naœin pridobitve 
     strokovnih reøitev

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.

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 sek-
torja. 

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 po-
drobneje preveriti.
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5.  Roki za pripravo obœinskega prostorskega naœrta in 
     njegovih posameznih faz

F A Z A nosilec rok

Sklep o priœetku postopka in objava v Ur. l. Æupan, obœina   7 dni 

Izdelava osnutka Izvajalec 
 

Pridobivanje smernic MOP na podlagi vloge obœine 30 dni

Dopolnitev osnutka Izvajalec 15 dni 

Dopolnitev osnutka s smernicami Izvajalec, 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 MOP na podlagi vloge Obœine V. Laøœe 30 dni 

Sprejem OPPN Obœ. svet z odlokom

Objava odloka v uradnem glasilu Obœina 30 dni

6. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice
    za naœrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokov-
ne podlage za OPPN, so ministrstva in organi v njihovi se-
stavi, 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 
zadolæena za posamezna obvezna izhodiøœa za pripravo 
OPPN in podajo smernice so:

 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-
lje, Sektor za vode,

  Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodar-
stvo, Sektor za varstvo narave, Sektor za varstvo 
okolja,

  Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno 
dediøœino,

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  Ministrstvo za promet, Direktorat za promet,
  Ministrstvo za obrambo; Uprava za zaøœito in 

reøevanje,
  7. Ministrstvo za zdravje; Zdravstveni inøpektorat RS;
  8. Zavod RS za varstvo narave; OE Ljubljana,
  9. Zavod za varstvo kulturne dediøœine Slovenije, OE 

Ljubljana,
10. Zavod za gozdove Slovenije; OE Koœevje, 
11. Obœina Velike Laøœe, 
12. Elektro Ljubljana; PE Elektro Koœevje,
13. Telekom Slovenije; PE Ljubljana,
14. Javno komunalno podjetje Grosuplje.

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  

Stroøki izdelave OPPN so predvideni v proraœunski postavki 
prostorskega naœrtovanja Obœine Velike Laøœe.

Sklep o zaœetku priprave obœinskega podrobnega prostorskega 
naœrta za obmoœje VR 27/1 Trubarjeva domaœija - turistiœno 
rekreacijska cona se objavi v Uradnem glasilu, v svetovnem 
spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.

Øtevilka: 3500-11/2007
Velike Laøœe, dne 10. maja 2007 

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