
A. POSTOPEK PRIPRAVE PRVIH REDNIH 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV (SD) OPN Vodice  

 

 
SKLEP o začetku priprave 

sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Vodice  

(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/14, 6/15) 
 

   

 
PRIPRAVA OSNUTKA  

sprememb in dopolnitev OPN Vodice 
(avgust 2015) 

 

   

 
PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NUP 

IN IZDAJA ODLOČBE O IZVEDBI POSTOPKA CPVO 
 

   

 
IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

sprememb in dopolnitev OPN Vodice 
(december 2017) 

 

   

 
JAVNA RAZGRNITEV  

sprememb in dopolnitev OPN Vodice 
(od 10.1. 2018 do 9.2. 2018) 

 
in 

JAVNA OBRAVNAVA 
(dne 25.1. 2018 ob 17.00 uri v dvorani KD Vodice)  

 

   

 
STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI 

z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in 
dopolnitev OPN Vodice 

 

   

 
IZDELAVA PREDLOGA 

sprememb in dopolnitev OPN Vodice 
 

   

 
PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ NUP K PREDLOGU 

sprememb in dopolnitev OPN Vodice 
 

   

 
POTRDITEV IN SPREJEM PREDLOGA 

sprememb in dopolnitev OPN Vodice 
na Občinskem svetu 

in 
Objava odloka v uradnem glasilu 

 

 

B. PRAVNA PODLAGA IN NAMEN PRIPRAVE 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN VODICE 

 

Osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta občine Vodice (v nadaljevanju SD 

OPN) je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, st. 1/2014 (v 

nadaljevanju: OPN). 

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 

(Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter 29. člena Statuta 

Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14) je 

župan Občine Vodice sprejel Sklep o začetku priprave 

sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 

Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/14, 

6/15). 

SD OPN Vodice se izvedejo po rednem postopku priprave 

prostorskega akta. 

 

Javna razgrnitev je namenjena sodelovanju javnosti v 

postopku prostorskega načrtovanja ter zbiranju pripomb in 

predlogov k spremembam in dopolnitvam prostorskega 

načrta. 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN bo 

potekala od srede, 10.1. 2018, do vključno petka, 9.2. 

2018, v prostorih Občine Vodice, Škofjeloška cesta 7, 

1217 Vodice (v času uradnih ur).  

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi 

v digitalni obliki na občinski spletni strani na naslovu 

http://www.vodice.si. 

 

V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna 

obravnava, dne 25.1. 2018, ob 17.00 uri v prostorih 

dvorane KD Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice. 

Pripombe in predloge je možno podajati v času javne 

razgrnitve pisno v knjigo pripomb, ustno na javni 

obravnavi, po elektronski pošti na naslov 

obcina@vodice.si ter po navadni pošti na naslov Občina 

Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Rok za oddajo 

pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.  

Po zaključku javne razgrnitve bo Občina Vodice podane 

pripombe in predloge preučila in v skladu s šestim 

odstavkom 50. člena ZPNačrt do njih zavzela stališče, ki 

ga bo objavila na oglasni deski Občine Vodice ter na 

občinski spletni strani  http://www.vodice.si. 

 

C. OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN VODICE 

 

SD OPN Vodice so pripravljene na osnovi določil in 

usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN Vodice, 

izdelanih strokovnih podlag, prejetih pobud in sprememb 

predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter 

obsegajo: 

 spremembe namenske rabe prostora in drugih 

sprememb posegov v prostor na podlagi prejetih 

razvojnih pobud, ki jih v času priprave OPN ni bilo več 

mogoče vključiti v postopek priprave akta, predvsem pa 

novih pobud, prejetih v času po uveljavitvi OPN, 

 posamezne spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki 

se nanašajo na določanje podrobnejše namenske rabe 

prostora, mej med enotami urejanja prostora ter 

spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih 

pogojev, 

 pobude vezane na uskladitev namenske rabe prostora 

z dejansko rabo zemljišč, 

 uskladitev določil OPN z veljavnimi predpisi in 

splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora, 

 spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela 

prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na 

odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli 

tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev 

prostorsko izvedbenih pogojev, 

 vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po 

uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja 

prostora.

 

 

 

  

pripravljavec 

pobudnik 

naročnik 

 OBČINA VODICE 

Kopitarjev trg 1 

1217 VODICE  

 

  

 

       
izdelovalec  

 

 Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. 

Verovškova ulica 64, Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA OBČINE VODICE 

 

 

 

 

Javna razgrnitev  
dopolnjenega osnutka 

 

 

 

 

 

 

POVZETEK ZA JAVNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2017 




