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8. 

 

*** 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Ur. list 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 30. člena Statuta Občine Preddvor (UGOP, 
št. 8/09, 1/11) župan Občine Preddvor sprejema 

 

 

S K L E P   

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku 

priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta – spremembe št. 1 (krajše: SD 

OPN – št. 1) 
 

 
1. člen 

(1) V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 1 
(krajše SD OPN – št. 1) (UGOP št. 12/15) se spremeni 
naslov tako, da se glasi: »Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
občine Preddvor – spremembe št. 2 (krajše SD OPN – št. 
2)«. 
(2) Besedilo »SD OPN – št. 1« se v vseh členih 
nadomesti z besedilom »SD OPN – št. 2« 

 
2. člen 

Točka (1) 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(1) Okvirni roki za izvedbo ključnih faz postopka 
priprave SD OPN – št. 2 so sledeči: 
 

- preveritev izdelanih in izdelava 

dodatnih strokovnih podlag 

- izdelava osnutka SD OPN – št. 2 

na podlagi splošnih smernic in 

obstoječih strokovnih podlag 

januar – februar 
2016 

- pridobivanje posebnih smernic 

ministrstva, pristojnega za prostor 
marec 2016 

- dopolnitev osnutka SD OPN – št. 

2 na podlagi posebnih smernic 

ministrstva, pristojnega za prostor 

april 2016 

- pridobivanje prvih mnenj nosilcev 

urejanja prostora in odločbe o 

obveznosti izvedbe celovite 

presoje vplivov na okolje 

maj 2016 

- priprava dopolnjenega osnutka SD 

OPN – št. 2 
julij 2016 

- javna razgrnitev in javna 

obravnava SD OPN – št. 2 
avgust 2016 

- prva obravnava na občinskem 

svetu 

september 
2016 

- priprava predloga SD OPN – št. 2 
september 
2016 

- pridobivanje drugih mnenj nosilcev 

urejanja prostora 
oktober 2016 

- druga obravnava na občinskem 

svetu 
december 2016 

 

 
3. člen 

(1) V točki (1) 5. člena se na koncu prve alineje doda 
besedilo, ki se glasi »(nosilec urejanja prostora za 
področje razvoja poselitve v postopku priprave sodeluje 
tudi s posebnimi smernicami)«. 
(2) V točki (1) 5. člena se peta alineja spremeni tako, da 
se glasi 

– za področje rabe in upravljanja z vodami: 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, 
Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 
1000 Ljubljana 

 
4. člen 

(veljavnost in objava sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem 
glasilu Občine Preddvor.  
(2) Sklep pripravljavec pošlje pristojnemu ministrstvu za 
prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na 
svetovnem spletu. 
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