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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 14. 6. 2017

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) 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 občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4 odseke
in sicer lokalne ceste Podcerkev – Dane št. 041043, javne poti
Knežja Njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 4 LC)
Občinski podrobni prostorski načrt za 4 odseke lokalne ceste Podcerkev
– Dane št. 041043, javne poti Knežja Njiva št. 729171, nekategorizirane
ceste Nadlesk in Iga vas (v nadaljevanju: OPPN 4 LC) se pripravlja za
območje štirih odsekov obstoječih občinskih cest in sicer za:
– odsek 1: območje lokalne ceste Podcerkev – Dane št. 041043
v dolžini cca. 620,00 m,
– odsek 2: območje javne poti Knežja Njiva št. 729171
v dolžini cca. 770,00 m,
– odsek 3: območje nekategorizirane ceste v Nadlesku
v dolžini cca. 240,00 m,
– odsek 4: območje nekategorizirane ceste v Sigo v Iga vasi
v dolžini cca. 200,00 m.
OPPN 4 LC se pripravi z namenom, da se določi lokacijske pogoje za 4
odseke - lokalne ceste Podcerkev – Dane št. 041043, javne poti Knežja
Njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas in sicer se
pri načrtovanju upošteva poleg obstoječih cestnih teles še načrtovane
ureditve kot so npr. pločniki in kolesarske steze.
2. člen
(pravna podlaga za pripravo OPPN 4 LC)
Pravna podlaga za pripravo OPPN 4 LC je 55. člen Zakona o prostorskem
načrtovanju, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolina (Uradni list RS, št.
78/12, 87/12, 106/15, 116/17) – v nadalj.: OPN Loška dolina.
3. člen
(območje in vsebina OPPN 4 LC)
Območje odseka 1 se nahaja:
– v odprtem prostoru med naseljem Dane in naseljem Podcerkev;
– v območju zemljišč s parc. št.: 178/2, 176/1-del, 176/3-del, 177/1del, 177/2-del, 177/3-del, 178/1-del, 179/1-del, 179/2-del,
180/1-del, 180/2-del, 181/2-del, 182/2-del, 1842/2-del, vse k.o.
Dane in
– v območju zemljišč s parc. št.: 359/4, 373/2, 374/1, 375/2,
1729/1-del, 1729/2-del, 1737-del, 332/2-del, 346/2-del, 349/1del, 349/2-del, 352/1-del, 352/2-del, 353/1-del, 353/2-del,

357/1-del, 357/2-del, 357/3-del, 357/4-del, 358/1-del, 358/2del, 359/3-del, 362-del, 363-del, 371-del, 372-del, 373/1-del,
374/2-del, 375/1-del, 380-del, vse k.o. Podcerkev.
Območje odseka 2 se nahaja:
– v odprtem prostoru med regionalno cesto RC III. Stari trg-Loški Potok
št. 2407 in naseljem Knežja Njiva do središča naselja Knežja Njiva –
stavbe s h. št. Knežja Njiva 11;
– v območju zemljišč s parc. št.: *2, *82, 33, 8/7, 8/9, del 934, del *1,
*17-del, *18-del, *7-del, *8/1-del, 16-del, 20-del, 21-del, 30-del,
35-del, 36-del, 39-del, 41-del, 58-del, 65-del, 67-del, 7-del, 75-del,
8/10-del, 8/11-del, 8/3-del, 8/5-del, 8/6-del, 8/8-del, 919/37-del,
921/1-del, 921/2-del, vse k.o. Knežja Njiva.
Območje odseka 3 se nahaja:
– v območju naselja Nadlesk in sicer od stavbe s h. št. Nadlesk 18 A do
stavbe s h. št. Nadlesk 40 A;
– v območju zemljišč s parc. št.: 107/6, *2-del, *3/2-del, *79-del,
1/23-del, 1/27-del, 1/29-del, 1/34-del, 1/35-del, 1/36-del, 1/37del, 1/38-del, 1/40 -del, 1/41-del, 1/42-del, 1/43-del, 106/2del, 106/4- del, 107/4-del, 107/5-del, 107/8- del, 2035/4-del,
2035/5-del, 2035/6-del, 2207-del, 17/7-del, *7/2-del, *1-del,
1/26-del, 107/7-del, 1/23-del, vse k.o. Nadlesk.
Območje odseka 4 se nahaja:
– v območju naselja Iga vas, zaselek Siga in sicer od stavbe s h. št. Iga
vas 38 A do stavbe s h. št. Iga vas 41 A;
– v območju zemljišč s parc. št.: 1595/2, *101/2-del, *126-del, 1145del, 1588-del, 1589-del, 1593/2-del, 1600/3-del, 1602/4-del,
1602/5-del, 1612/2-del, 1612/3-del, 1613/1-del, 1672/28-del,
1672/40-del, 1672/41-del, 1672/42-del, 1672/43-del, 1672/47del, 1672/50-del, 1672/56-del, 1672/57-del, 1704/3-del, 997-del
vse k.o. Iga vas.
V območje načrtovanega OPPN 4 LC se v fazi izdelave lahko vključi še druga
območja priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo.
Z načrtovanim OPPN 4 LC se opredeli merila in pogoje za načrtovano
prostorsko ureditev notranjega razvoja in ureditve urejenih zelenih površin
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in sicer se pri načrtovanju poleg obstoječih cestnih teles upošteva še
načrtovane ureditve kot so npr. pločniki in kolesarske steze.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo v skladu z ZPNačrt in veljavnimi podzakonskimi
predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– prikaz stanja prostora,
– geodetski načrti območja,
– idejna zasnova ureditve območja,
– usmeritve iz OPN Loška dolina,
– vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna
zakonodaja.
Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne
podlage, za katere se pri pripravi OPPN 4 LC ugotovi, da so pomembne za
kvalitetno in strokovno pripravo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih
področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje
svoje pristojnosti.
5. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
(1) Posamezne faze za pripravo občinskega prostorskega načrta so:
– izdelava osnutka OPPN 4 LC za pridobitev smernic skupaj s prikazom
stanja: 30 dni od objave sklepa o pripravi OPPN 4 LC (junij/julij 2017);
– pridobitev smernic in odločbe o (ne)obveznosti izvedbe postopka
celovite presoje vplivov na okolje: 30 dni (avgust 2017);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 4 LC za javno razgrnitev: 20 dni
od prejetih smernic (september 2017);
– izvedba javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN 4 LC za najmanj
30 dni in izvedba njegove javne obravnave (oktober/november 2017);
– priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve: 10 dni od končane javne
razgrnitve (november 2017);
– izdelava predloga OPPN 4 LC za mnenja: 15 dni od sprejema stališč
(december 2017);
– pridobitev mnenj: 30 dni (december 2017/januar 2018);
– izdelava usklajenega predloga OPPN 4 LC za obravnavo in sprejem v 2.
branju na OS: 10 dni od prejetih mnenj (januar 2018);
– sprejem OPPN 4 LC na občinskem svetu občine Loška dolina, objava in
uveljavitev OPPN: februar 2018.
(2) Rok za pripravo OPPN 4 LC je 10 mesecev. Predviden rok se lahko
spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin npr. v primeru
potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave OPPN 4 LC sodelujejo nosilci urejanja prostora in
drugi udeleženci, ki podajo smernice in opredelijo izhodišča za prostorski
razvoj s področja njihove pristojnosti.
Državni nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami,

–
–
–
–
–
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Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Elektro Ljubljana,
Telekom Slovenije.

Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. za področja oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na
lokalni ravni,
– Občina Loška dolina za cestno omrežje,
– Telekom Slovenije za telekomunikacije,
– Elektro Ljubljana PE Ljubljana in okolica za električno omrežje,
– Geoplin plinovodi, d.o.o., za plinsko omrežje,
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.
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.
7. člen
(obveznost financiranja)
Sredstva za izdelavo OPPN 4 LC in strokovnih podlag zagotovi pripravljavec
Občina Loška dolina.
8. člen
(veljavnost in objava sklepa)
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina ter na spletnem
naslovu Občine.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.
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OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan
Janez Komidar l. r.

