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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 20. 10. 2017

V skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP,
43/10 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 - odl. US) občina Loška Dolina s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za 4 odseke
lokalne ceste Podcerkev-Dane št. 041043, javne poti Knežja njiva
št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas (OPPN 4 LC).
Obravnavana območja sestavljajo naslednji odseki cest:
– območje odseka 1 (IGA VAS): v območju naselja Iga vas, zaselek Siga
in sicer od stavbe s h. št. Iga vas 38 do stavbe s h. št. Iga vas 41 A,
– območje odseka 2 (NADLESK): v območju naselja Nadlesk in sicer od
stavbe s h. št. Nadlesk 18 A do stavbe s h. št. Nadlesk 40 A,
– območje odseka 3 (DANE-PODCERKEV): v odprtem prostoru med
naseljem Dane in naseljem Podcerkev,
– območje odseka 4 (KNEŽJA NJIVA): v odprtem prostoru med regionalno
cesto RC III. Stari trg-Loški Potok št. 2407 in naseljem Knežja Njiva, v
nadaljevanju do konca naselja Knežja Njiva – stavbe s h. št. Knežja
Njiva 16.
I.
Javna razgrnitev bo potekala od 30. 10. 2017 do 30. 11. 2017. V tem času
bo gradivo OPPN 4 LC javno razgrnjeno v prostorih občine Loška Dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu (v času uradnih ur za
poslovanje s strankami).
II.
Javna obravnava gradiva bo v sredo 15. 11. 2017 ob 10. uri v prostorih
sejne sobe Občine Loška Dolina.
III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge
na dopolnjeni osnutek OPPN 4 LC. Pripombe se podajo v knjigo pripomb
na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov Občina Loška Dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na
naslov obcina@loskadolina.si do konca javne razgrnitve.
Občina Loška Dolina bo preučila pripombe javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani
občine: http://www.loskadolina.si.
Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki
bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
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Župan Občine Loška dolina
g. Janez Komidar

Priloga:
Seznam parcel območja odseka 1 (IGA VAS): v območju naselja Iga vas,
zaselek Siga in sicer od stavbe s h. št. Iga vas 38 do stavbe s h. št. Iga vas
41 A:
Parcelne št.:
– 1612/3, 1588-del, 1589-del, *101/2-del, *126-del, 1590/1-del,
1593/2-del, 1595/2-del, 1600/3-del, 1602/4-del, 1602/5-del,
1612/2-del, 1613/1-del, 1672/27-del, 1672/28-del, 1672/39-del,
1672/40-del, 1672/41-del, 1672/43-del, 1672/47-del, 1672/50del, 1672/56-del, 1672/57-del, 1704/3-del vse k.o. Iga vas.
Seznam parcel območja odseka 2 (NADLESK): v območju naselja Nadlesk
in sicer od stavbe s h. št. Nadlesk 18 A do stavbe s h. št. Nadlesk 40 A:
Parcelne št.:
– 107/5, 107/6, 107/8, 2035/6, 132-del, 2206-del, 2207-del, *1del, *2-del, *3/2-del, *7/2-del, 1/21-del, 1/23-del, 1/26-del,
1/27-del, 1/29-del, 1/32-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, 106/2-del,
107/4-del, 107/7-del, 130/1-del, 2035/4-del, 2035/5-del vse k.o.
Nadlesk.
Seznam parcel območja odseka 3 (DANE-PODCERKEV): v odprtem prostoru med naseljem Dane in naseljem Podcerkev:
Parcelne št.:
– 176/1-del, 177/1-del, 177/2-del, 177/3-del, 178/1-del, 178/2-del,
179/2-del, 180/2-del, 1842/2-del vse k.o. Dane in
– 375/2, 373/2, 362-del, 363-del, 372-del, 380-del, 1737-del,
1729/1-del, 1729/2-del, 358/2-del, 359/4-del, 373/1-del, 374/1del, 374/2-del, 375/1-del vse k.o. Podcerkev.
Seznam parcel območja odseka 4 (KNEŽJA NJIVA): v odprtem prostoru
med regionalno cesto RC III. Stari trg-Loški Potok št. 2407 in naseljem
Knežja Njiva, v nadaljevanju do konca naselja Knežja Njiva – stavbe s h.
št. Knežja Njiva 16:
Parcelne št.:
– 8/11, 8/9, 0000-del, 14-del, 16-del, 20-del, 35-del, 36-del, 41-del,
58-del, 65-del, 67-del, 75-del, 600-del, 934-del, *1-del, *12-del,
*17-del, *2-del, *28-del, *73-del, *74-del, *78-del, *8/1-del, *82del, *9/1-del, *9/2-del, 11/1-del, 11/2-del, 11/3-del, 11/4-del,
33-del, 39-del, 48/2-del, 77/1-del, 77/2-del, 79/2-del, 79/3-del,
8/10-del, 8/3-del, 8/5-del, 8/6-del, 8/7-del, 8/8-del, 83/53del, 9/1-del, 918/52-del, 918/53-del, 918/54-del, 918/55-del,
919/37-del, 921/1-del, 921/2-del vse k.o. Knežja njiva.
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Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)) – ZPNačrt 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. 4
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Občina Loška dolina je leta 2012 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolina ter posamične spremembe leta 2015
in 2016 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 78/2012, 87/2013,
106/2015 in 116/2017) – v nadalj. OPN LD.
(2) Občina je prejela pobudo za spremembo prostorskih izvedenih pogojev
za območje ureditve Kulturnega in izobraževalnega centra za mlade v
Podcerkvi in sicer za zemljišča s parc. št. 661/4 in 667/1, obe k.o.
Podcerkev.
2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine
Loška dolina št. 4 (v nadalj.: SD OPN LD4) se izdela zgolj za območje
zemljišč s parc. št. 661/4 in 667/1, obe k.o. Podcerkev (list št. 11 –
E2122).
(2) Postopek priprave in sprejema SD OPN LD4 se izvedejo v skladu z 53.
členom ZPNačrt po skrajšanem postopku priprave občinskega prostorskega načrta.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri izdelavi SD OPN LD4 se uporabi vse že izdelane strokovne podlage za potrebe utemeljitve in obrazložitve opredelitve podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za območje zemljišč s parc. št. 661/4 in
667/1, obe k.o. Podcerkev in sicer že izdelana geodetski načrt območja ter idejna zasnova ureditve območja.
(3) Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN LD4 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno in strokovno pripravo akta.

Rok izdelave

Okvirni termin

izdelava dopolnjenega
osnutka SD OPN LD 4 za
javno razgrnitev za javno
razgrnitev

20 dni od prejetih prvih
mnenj

januar 2018

javna razgrnitev (JR)
SD OPN LD 4 z javno
obravnavo

zakonski rok 15 dni
(8 dni prej JN)

februar 2018

priprava stališč do
pripomb z JR

15 dni od končane JR

februar 2018

izdelava predloga SD
OPN LD 4 za druga
mnenja

20 dni od sprejema
stališč

marec 2018

pridobitev drugih mnenj
s strani pristojnih
nosilcev urejanja
prostora

zakonski rok 8+15 dni

april 2018

izdelava usklajenega
predloga SD OPN LD 4
za obravnavo in sprejem
na OS

10 dni od prejetih mnenj

maj 2018

sprejem SD OPN Loška
dolina 4 na občinskem
svetu občine Loška dolina, objava in uveljavitev

maj 2018

izdelava končnega doku- 15 dni od sprejema
menta SD OPN LD 4
na OS

maj 2018

(2) Rok za pripravo SD OPN LD 4 je 9 mesecev. Predviden rok se lahko
spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin npr. v primeru potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.

4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
(1) Posamezne faze za pripravo SD OPN LD4 so:
Vrsta načrta/aktivnost

Rok izdelave

Okvirni termin

priprava sklepa o
pripravi SD OPN LD 4

5 dni po podpisu
pogodbe

oktober 2017

izdelava osnutka SD
OPN LD 4 za pridobitev
smernic skupaj s
prikazom stanja

30 dni od prejema
vhodnih podatkov

november 2017

Izdelava pPIP

V času izdelave osnutka

november 2017

pridobivanje prvih mnenj zakonski rok 8+15 dni
in odločbe o CPVO

Vrsta načrta/aktivnost

december 2017

5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave SD OPN LD4 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,
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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,
za področje blagovnih rezerv: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, Ljubljana.
(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.,
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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 15 dneh ne bi podal mnenja, se bo štelo, da na osnutek nimajo pripomb. V tem primeru pripravljavcu ni treba upoštevati
mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki
jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi.
7. člen
(obveznost financiranja)
Sredstva za izdelavo SD OPN LD4 in strokovnih podlag zagotovi pobudnik
ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin,
Podcerkev 24, 1386 Stari trg pri Ložu,
8. 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.

Št.: 3500 – 2/2017 – 2
Stari trg pri Ložu, dne 20. 10. 2017

Župan
Občine Loška dolina
Janez Komidar l.r.

