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Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZU-
PUDPP-A, 109/12, 35/13-Skl.US:U-I-43/13-8); v nadaljevanju ZPNačrt) in 
29. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/14) je 
župan Občine Vodice dne 7.8.2015 sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa 

o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta 
Občine Vodice  

1. člen
S tem sklepom se spremeni in dopolni sklep o začetku pri-
prave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega na-
črta Občine Vodice, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vodice (Uradno glasilo Občine 
Vodice, št. 1/14; v nadaljevanju OPN Vodice). 

2. člen
Dopolni se 3. člen Sklepa o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice 
(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/14; v nadaljevanju Sklep) 
tako, da se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
“V postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta Občine Vodice se upošteva sprejete spremembe in 
dopolnitve OPN Vodice, ki so se izvedle po skrajšanem po-
stopku (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 8/14) in po kratkem 
postopku (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 4/15)”. 

Tretji odstavek Sklepa postane četrti odstavek.

3. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Vodice)

Zaradi že izvedenih nekaterih aktivnosti se spremeni tabela 
v 5. členu Sklepa kot sledi: 

FAZA ROK
Priprava osnutka za pridobitev prvih mnenj in odločbe o izdelavi 
okoljskega poročila (CPVO)

90 dni po potrditvi strokovnih podlag in analize razvojnih pobud na 
seji Občinskega sveta Občine Vodice 

Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora k načrtovanim 
prostorskim ureditvam v okviru osnutka 30 dni od prejema poziva občine k izdaji prvega mnenja

Pridobitev odločbe o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov 
na okolje

21 dni po prejemu poziva občine in prejemu prvih mnenj nosilcev 
urejanja prostora

Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN 
Vodice in po potrebi okoljskega poročila (izvedba CPVO**)

30 dni od prejema in uskladitve prvih mnenj oz. prejema odločbe 
o CPVO,  izdelave dodatnih strokovnih podlag oz. odvisno od 
postopka usklajevanja in obveznosti izvedbe CPVO

Prva obravnava sprememb in dopolnitev OPN Vodice - dopolnjen 
osnutek (in okoljsko poročilo**) skladno s proceduro

Priprava gradiva za javno razgrnitev 15 dni po prvi obravnavi na občinskem svetu

Sodelovanje javnosti - javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka (in okoljskega poročila**) minimalno 30 dni

Priprava stališča do pripomb in predlogov v času javne razgrnitve 30 dni po zaključku javne razgrnitve

Priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN Vodice 30 dni po sprejemu stališča do pripomb v javni razgrnitvi

Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o 
sprejemljivosti vplivov načrta na okolje**

minimalno 30 dni od poziva občine oz. pridobljenih drugih mnenj 
oz. skladno s postopkom usklajevanja

Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN 
Vodice

15 dni po prejemu zadnjega pozitivnega drugega mnenja oz. 
odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje**

Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN 
Vodice na občinskem svetu. skladno s proceduro

4. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice in v 
svetovnem spletu na naslovu: http://www.vodice.si ter začne 
veljati naslednji dan po objavi. Občina Vodice sklep pošlje tudi 
Ministrstvu za okolje in prostor. 
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