
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 
70/08 – ZVO-1B) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor s tem  
 
 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
 

obvešča javnost o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta  
za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane  

 
I. 

Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev:  
1. dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela 
Ljubljane, ki ga je pod številko projekta 5872 decembra 2007 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d. 
d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek državnega prostorskega načrta);  
2. povzetka za javnost;  
3. variantnih rešitev posamezne prostorske ureditve z obrazložitvijo predloga izbora rešitve ter  
4. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka državnega prostorskega 
načrta.  

 
II. 

Gradivo iz prejšnje točke bo od 22. oktobra do 20. novembra 2008 javno razgrnjeno:  
− na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana,  
− v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana, 
− v prostorih Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana, 
− v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana, 
− v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, C. dveh cesarjev 32, Ljubljana, 
− v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova in 
− v prostorih Občine Horjul, Slovenska cesta 7, Horjul. 
 

III. 
Javne obravnave bodo potekale:  
− 13. 11. 2008 s pričetkom ob 18.00 uri v veliki sejni dvorani (v zgradbi nekdanje Občine Vič – 
Rudnik), Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana,  
− 4. 11. 2008 s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Dobrova, Ulica 
Vladimirja Dolničarja 11, 1356 Dobrova,  
− 12. 11. 2008 s pričetkom ob 18.00 v prostorih Osnovne šole Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul.  
 

IV. 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
državnega prostorskega načrta. Pripombe in predlogi se lahko do 20. novembra 2008 dajo pisno na 
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov 
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov 
gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN za zagotavljanje 
poplavne varnosti JZ dela Ljubljane«. 
 



 

Stran 2/2 

Ministrstvo za okolje in prostor bo preučilo pripombe in predloge javnosti in v roku 30 dni po končani 
javni razgrnitvi do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor: http://www.mop.gov.si in posredovalo Mestni občini Ljubljana, Občini Horjul in Občini 
Dobrova – Polhov Gradec.  

 
 
Št. 350-12-3/2005 
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008. 

 
Metka ČERNELČ 

GENERALNA DIREKTORICA 
 


