URADNO GLASILO
OBČINE
Številka 4

Preddvor, 8. junij 2000

PREDDVOR
Cena 162 SIT (DDV 12 SIT)

∗
8.
***
Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 15. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99)je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 14. seji dne
24.5.2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
A) prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kranj za obdobje 19862000 in družbenega plana Občine Kranj
za obdobje 1986-1990,
za območje Občine Preddvor (v
nadaljevanju PPOP)
B) prostorskih ureditvenih pogojev za
ureditveno območje Preddvora,
Tupalič, Potoč in Brega ob Kokri (v
nadaljevanju PUP)

1. člen
PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN
DOPOLNITEV
S tem programom priprave se
podrobneje določajo:
∗ vsebina in obseg potrebnih strokovnih
podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je
potrebno opraviti v postopku priprave in
sprejema sprememb in dopolnitev PPOP in
PUP;
∗ vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
PPOP in PUP;

∗
∗
∗

LETO VI

subjekti, ki sodelujejo pri pripravi
sprememb in dopolnitev PPOP in PUP,
način njihovega sodelovanja oziroma
naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem
opraviti;
okvirni roki za posamezne faze priprave
PPOP in PUP;
sredstva za njihovo pripravo:
izbor izvajalca.

2. člen
VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN
DOPOLNITEV
Spremembe in dopolnitve se v
vsebinskem smislu pripravijo tako, da boste
tekstualni in grafični del usklajena z določili
Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84, 15/89 in 71/93), Zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90,
48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
navodila o vsebini in metodologiji izdelave
strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo
na:
∗ spremembo
namembnosti
območja
»Voke« (R 4/3)

3. člen
ORGANIZACIJA PRIPRAVE IN
POSTOPEK SPREJEMANJA
Za izvajalca strokovnih aktivnosti
priprave strokovnih podlag in drugih
strokovnih gradiv se določi Domplan d.d., PE
Urbanizem.
Za koordinatorja postopka priprave,
izdelave in sprejema se določi župan Občine
Preddvor
oziroma njegov pooblaščeni
predstavnik.
Izvajalec bo pred izdelavo osnutka
pridobil smernice, zahteve, mnenja in pogoje
sektorskih upravljalcev prostora.
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Izvajalec bo izdelal osnutek sprememb
in dopolnitev PPOP in PUP, ki bo obravnavan
na Občinskem svetu Občine Preddvor.
Župan bo s sklepom odredil javno
razgrnitev in določil lokacije in datume javnih
razprav.
Po končani javni razgrnitvi bo župan
zavzel stališča do pripomb in predlogov ter jih
posredoval Odboru za prostor v potrditev.
Izvajalec bo na podlagi stališč župana
pripravil dopolnjeni osnutek sprememb in
dopolnitev PPOP in PUP.
Izvajalec bo dopolnjeni osnutek
posredoval sektorskim upravljalcem prostora,
ki so v tem programu priprave določeni kot
soglasodajalci in zbral soglasja.
Župan bo dopolnjeni osnutek dostavil
na Ministrstvo za okolje in prostor - Urad za
prostorsko planiranje v oceno skladnosti z
obveznimi izhodišči državnega prostorskega
plana.
Po pridobitvi sklepa predmetne
spremembe in dopolnitve obravnava in
sprejme Občinski svet Občine Preddvor.

4. člen
SODELUJOČI ORGANI,
ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI
Pri spremembah in dopolnitvah PPOP
bodo sodelovali naslednji organi, organizacije
in skupnosti, ki bodo na začetku izdelave
sprememb in dopolnitev PPOŠ posredovali
svoje pogoje:
∗ Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za varstvo narave,
Izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj
∗ Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana
∗ Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike
Slovenije za kulturno dediščino, Plečnikov
trg 2, Ljubljana
∗ Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj
∗ Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za varstvo narave,
Vojkova 1b, Ljubljana
∗ Zavod za gozdove Slovenije; OE Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj
∗ Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana
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ELES - Elektro Slovenija d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana
∗ Elektro Gorenjska, PE Kranj, Bleiweisova
6, Kranj
∗ Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
11, Ljubljana
∗ Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana
∗ Javno podjetje Komunala Kranj, Mirka
Vadnova 1, Kranj
∗ Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka
Vadnova 13, Kranj
Kolikor se v postopku priprave
sprememb in dopolnitev PPOP in PUP
ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna
mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov,
ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta
pridobijo v postopku.
∗

5. člen
TERMINSKI PLAN
S pripravo sprememb in dopolnitev
PPOP in PUP se prične po podpisu pogodbe z
izvajalcem.
Gradivo za pridobitev predhodnih
pogojev in smenic bo pripravljeno v 10 dneh
po podpisu pogodbe.
Predhodne pogoje, mnenja in smernice
subjektov, ki so v programu priprave določeni
kot soglasodajalci morajo posredovati v 30
dneh po prejemu zahtevka, sicer se šteje, da
posebnih pogojev ali smernic ni.
Osnutek sprememb in dopolnitev
PPOP in PUP bo pripravljen v 10 dneh po
prejemu smernic, pogojev in mnenj.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu
Občine Preddvor in bo trajala 30 dni od dneva,
ki bo javno objavljen.
Javna obravnava bo organizirana na
sedežu Občine Preddvor
v času javne
razgrnitve.
Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
bo izvajalec pripravil v 10 dneh po prejemu
pripomb.
Dopolnjeni osnutek bo pripravljen v
10 dneh po potrditvi stališč do pripomb.
Subjekti našteti v 4. členu tega
programa bodo v 30 dneh po prejemu zahtevka
izdali soglasje k spremembam in dopolnitvam
PPOP in PUP.
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Dopolnjeni osnutek bo posredovan
Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu RS za
prostorsko planiranje s predlogom za
ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Rok za ugotovitev je 45 dni od
prejema gradiva.
Deset dni po pridobitvi sklepa Vlade
RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev
PPOP in PUP z obveznimi izhodišči
republiškega plana bo izvajalec pripravil
gradivo za sprejem na Občinskem svetu.
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9.
***
Na podlagi Zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS,
št. 48/90) in Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
15. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) je Občinski
svet Občine Preddvor na 14. seji dne
24.5.2000 sprejel

6. člen
SREDSTVA
Plačnik in naročnik sprememb in
dopolnitev PPOP in PUP je EROS d.o.o.,
Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 6, 1000
Ljubljana, AGENT PE KRANJ, Tavčarjeva
22, Kranj.

SKLEP
začetku postopka za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Preddvor

7. člen
Program priprave se objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor in začne veljati z
dnem sprejetja.

Številka: sos 015/00
Preddvor, 24. maja 2000

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

1. člen
Začne se postopek za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Kranj za območje Občine Preddvor:
∗ dolgoročni plan Občine Kranj za obdobje
1986-2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
5/86, 16/88, 23/88 in Uradni list RS, št.
20/91 in 55/92 ter Uradni vestnik
Gorenjske št. 6/98),
∗ družbeni plan Občine Kranj za obdobje
1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št.
7/86, 13/88, 3/89, Uradni lisst RS, št.
41/92, 50/92, 55/92, 43/93 in 70/94,
Uradni vestnik Gorenjske , št. 6/98).

2. člen
Program sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin občinskih planskih aktov
sprejme Občinski svet Občine Preddvor.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: sos 016/00
Preddvor, 24. maja 2000

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š.
77195108 - Odgovorni urednik: Miran Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 2000 je
2.160 SIT (DDV v višini 8% v višini 160 SIT je obračunan v
ceni) - žiro račun 51500-630-50197 - reklamacije se upoštevajo
en mesec dni po izidu
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