Številka 111

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 14. 10. 2016

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10
– popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo
Občine Loška dolina št. 62/2010 in št. 88 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Loška dolina sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 3
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Občina Loška dolina je decembra 2015 sprejela Odlok o spremembah
in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina
št. 2 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 106/15).
(2) Občina je prejela pobudo za nujno spremembo namenske rabe zemljišča iz območja kmetijskih zemljišč v območja stavbnih zemljišč za
zemljišče s parc. št. 1124/5 k.o. Kozarišče.
2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina št. 3 ( v nadalj.: SD OPN LD 3) se izdela zgolj za območje
zemljišča s parc. št. 1124/5 k.o. Kozarišče (list št. 18 - E2132).
(2) SD OPN Občine Loška dolina se izvedejo po rednem postopku priprave
prostorskega akta.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Uporabi se vse že izdelane strokovne podlage za potrebe utemeljitve in
obrazložitve spremembe namenske rabe zemljišča s parc. št. 1124/5
k.o. Kozarišče in sicer geodetski načrt območja, hidrološko hidravlična
študija za predmetno območje in projektna dokumentacija za predmetno območje.
(3) Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne
podlage, za katere se pri pripravi SD OPN LD 3 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno in strokovno pripravo akta.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
(1) Posamezne faze za pripravo občinskega prostorskega načrta so:
sprejem sklepa o pripravi akta (september 2016),
izdelava prikaza stanja prostora in osnutka akta za pridobitev prvih
mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitve MOP o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (september 2016),
pridobivanje prvih mnenj in odločitve MOP o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (oktober 2016),
izdelava dopolnjenega osnutka akta za javno razgrnitev (november
2016),
javna razgrnitev akta z javno obravnavo (december 2016),
priprava stališč do pripomb javnosti z javne razgrnitve (januar 2017),
izdelava predloga za pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (februar 2017),
pridobivanje drugih mnenj (marec 2017),
izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu Občine
Loška dolina (april 2017),
sprejem in uveljavitev prostorskega akta (maj, junij 2017).

(2) Rok za pripravo SD OPN LD 3 je 10 mesecev. Predviden rok se lahko
spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin npr. v primeru potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave SD OPN LD 3 sodelujejo nosilci urejanja prostora
in drugi udeleženci, ki podajo smernice in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj.
(2) Državni nosilci urejanja prostora so:
za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
za področje kmetijstva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana
za področje rabe in upravljanja z vodami: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana,
za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO,
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
za področje cestnega prometa in železniškega prometa in za področje
avtocest: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, Direktorat
za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana ter DARS, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
za področje trajnostne mobilnosti: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova
ulica 4, Ljubljana,
za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova
ulica 4, Ljubljana,
za področje rudarstva: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat
za energijo
Langusova ulica 4, Ljubljana,
za področje energetike: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana,
za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,
za področje obrambe: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,
za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, Ljubljana.
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(3) Lokalni nosilci urejanja prostora so:
za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda
ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.,
za lokalno cestno omrežje: Občina Loška dolina,
za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije,
za elektroenergetsko omrežje: Elektro Ljubljana PE Ljubljana in okolica
ter ELES Elektro – Slovenija, d.o.o.,
za plinsko omrežje, Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p.3720, 1001 Ljubljana
ter druge občinske gospodarske javne službe, drugi organi in organizacije,
kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove
smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se
v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo
delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa
mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
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6. člen
(obveznost financiranja)
Sredstva za izdelavo SD OPN LD 3 in strokovnih podlag zagotovi pobudnica
ga. Marta Avsec, Kozarišče 65, 1386 Stari trg pri Ložu.
7. člen
(veljavnost in objava sklepa)
(1) Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina ter na spletnem
naslovu Občine, hkrati se ga posreduje pristojnemu ministrstvu za prostor ter vsem sosednjim občinam.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Loška
dolina.

Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar l.r.

Št. 3500 – 4/2016 - 2
Stari trg pri Ložu, dne 19. 9. 2016

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 20. člena
Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Loška dolina/Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88), je Občinski svet Občine Loška dolina na 12. redni seji, dne 13. 10. 2016 sprejel

SPREMEMBE STATUTA OBČINE LOŠKA DOLINA
1. člen
V Statutu Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88), v
nadaljevanju: Statut, se v 18. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Občinski svet šteje 7 članov.«
2. člen
V 19. členu Statuta se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Občinski svet se voli skladno z Zakonom o lokalnih volitvah po večinskem sistemu.«
3. člen
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina, uporabljati pa se začnejo
ob naslednjih rednih volitvah.
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Župan
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Janez Komidar l.r.

