Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) in
43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za okolje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obveščata javnost o ponovni javni razgrnitvi
osnutka državnega prostorskega načrta
za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
in okoljskega poročila

I.
Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev:
– osnutka državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela
Ljubljane, ki ga je pod številko projekta 6985 maja 2011 izdelal Ljubljanski urbanistični
zavod, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: osnutek državnega prostorskega načrta);
– povzetka za javnost;
– okoljskega poročila za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, ki ga je pod
številko projekta 1224-10 OP marca 2011 izdelal in maja 2011 dopolnil Aquarius d.o.o.
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
– ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega
načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 16. junija do 26. julija 2011 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, Devinska ulica 1B, Ljubljana,
– v prostorih Občine Dobrova – Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova in
– v prostorih Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec
Gradivo iz prve do tretje alinee prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno
razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve/
III.
Javne obravnave bodo potekale:
– 23. 6. 2011 s pričetkom ob 16.00 v dvorani SLS Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica
1B, Ljubljana,
– 23. 6. 2011 s pričetkom ob 19.00 v dvorani gasilnega doma PGD Dobrova, Ulica Vladimirja
Dolničarja 11, Dobrova.
V.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek državnega
prostorskega načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do 26. julija 2011 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, oziroma na elektronski
naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN za
zagotavljanje poplavne varnosti JZ Ljubljane«.
Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučil pripombe in predloge javnosti in do njih
zavzel stališče in jih objavil na spletni strani:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/vpogled_
v_postopke_priprave_drzavnih_prostorskih_aktov/ ter posredoval Mestni občini Ljubljana in
Občini Dobrova – Polhov Gradec.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih
podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni
spletni strani in posredovano navedenim občinam. 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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