
SKLEP

1. Predmet sklepa

S tem sklepom se zadne priprava obeinskega podrobnega prostorskega naerta za stanovanjsko
zazidavo Kotlje lV - enota urejanja prostora KO 13 CU (v nadaljevanju OPPN).

2. Potrditev izhodisc za pripravo OPPN

Obeina Ravne na Koroskem je v letu 2013 sprejela Odlok o prostorskem na6rtu Obdine Ravne na
Koroskem (Uradno glasilo slovenskih ob6in, St. 712013,2012019\.
V skladu s navedenim prostorskim aktom je za enoto urejanja proslora KO13 CU predvldena
izdelava obdinskega podrobnega prostorskega naerta.

Na obmodju je predvidena gradnja stanovanjskih stavb, ureditev prometne in komunalne
infrastrukture v skladu z lzhodisai za pripravo OPPN KO13 CU, ki jih je lzdelal Biro Godec, Sanja
Godec, s.p., Navrski vrh 30, Ravne na Koroskem, pod Stevilko projekta 15/1g-SG v mesecu maju
2020, ki se s tem sklepom potrdijo.

3. Obmoije in predmet nairtovanja

Obmodje OPPN se nahaja znotral naselja Kotl.je

Obravnavano obmoeje obsega zemljisea parc. 6t. 344, 349 in 350, vse k.o. 896 Kotlje, v skupni izmeri
cca 1,02 ha.
lzven obmoeja urejanja so predvideni posegi v zvezi s prikljudevan.iem obmo6ja na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro.
Obmoeje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.

Predmet priprave OPPN je doloeitev podrobnejsih izvedbenih pogo.Jev za gradnjo objektov, zunanlo
ureditev ter prikljuaevanje na prometno in komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V OPPN se
prlkazejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejan.ia prostora.

4. Na6in pridobitve strokovnih re6itev:

Strokovne resitve naertovanih prostorskih ureditev se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu
izdelave, se po potrebi oz. na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora zagotovijo tudi vse
potrebne strokovne podlage oz. resitve za naa(ovano prostorsko ureditev.
Strokovne resitve prostorske ureditve pridoba investitor posega v prostor.

5. Vrsta postopka:

OPPN se skladno s 1 19. dlenom ZUreP-2 pripravi in sprejme ob smiselni uporabi doloab, ki veljajo za
postopek priprave in sprejetja obeinskega prostorskega naerta. V primeru, da bo v postopku potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega podroeja ustrezno vkljueijo v faze
izdelave OPPN in izvajajo skladno z doloeili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1).

6. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz:

Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem
planu:

Na podlagi 110. n 119. elena Zakona o urejan.ju prostora ( zuteP-z, Ur. list RS, st. 61/17) in 32. 6lena
statuta Obeine Ravne na Koroskem (Uradno glasilo slovenskih obain, st. 1612016), je Zupan Obdine
Ravne na Koroskem, dr. Tomaz Rozen sprejel
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Aktivnost Nosilec Rok oz, trajanje
aktivnosti

Objava sklepa o pripravi OPPN in objava v
uradnem qlasilu

Obeinska uprava,
Zupan

Junij 2020

Objava sklepa in izhodisd za pripravo OPPN v
PIS oz. na spletnrh straneh obcine rn pozrv
pristojnrm NUP za konkretne smernrce in za
mnenje o verjetnosti pomembnejSih vplivov
OPPN na okolje

Obeinska uprava,
izdelovalec OPPN,
MOP. NUP

Zakonski rok za
smernice in mnenja je
30 dni po objavi gradiv

lzdaja odloebe o potrebnosti izvedbe CPVO MOP Zakonski rok je 21 dni
od prejema mnenj
NUP

Priprava osnutka OPPN in okoljskega poroe ila

- OP (ee ie potrebno)
30 dni od prejema
smernrc

Objava osnutka OPPN in OP v PIS oz. na
spletnih straneh obCine in poziv pristojnim
NUP za izdalo mnen.ia in mnenja o ustreznosti
OP (ee ie potrebno)

Obe inska uprava,
MOP, NUP

Zakonski tok za izdqo
mnenj je 30 dni po
objavi gradiv

lzdaja odlodbe o ustreznosti OP (ee .ie
potrebno)

MOP Zakonski rok je 30 dni
od prejema mnenj
di avnah NUP

Dopolnitev osnutka OPPN in OP (ee je
potrebno)

lzdelovalec OPPN in
OP

15 dni po prejemu in

analizi mnen.i

Javna razgrnitev in javna obravnava
dopolnjenega osnutka OPPN in OP (ee je
potrebno)

Obeinska uprava,
izdelovalec OPPN

Javna razgrnitev traja
30 dni, v tem dasu se
izvede javna
obravnava

Opredelitev obiine do pripomb javnosti in

objava stalise do le teh
Obeinska uprava,
izdelovalec OPPN

15 dni po predaji
zbranih pripomb v
6asu iavne razqrnitve

lzdelava predloga OPPN lzdelovalec OPPN 15 dni po spre.jemu
stalise do pripomb

Oblava predloga OPPN v PIS oz. na spletnih
straneh obcine in poziv pristojnim NUP za
izdajo mnenja in mnenja o ustreznosta OP (ae

ie potrebno)

Obdinska uprava,
MOP, NUP

Zakonski tok za izdalo
mnen.i je 30 dni po
prejemu poziva

lzdelovalec OPPN 10 dni po pridobitvi
mneni

Obravnava in sprejem OPPN na obdinskem
svetu

Obeinska uprava,
izdelovalec OPPN,
obeinski svet

Redna seja

Objava OPPN v uradnem glasilu Obeinska uprava Naslednja Stevilka
uradnega glasila

Objava OPPN v uradnem glasilu in izdelava
konanih elaboratov

lzdelovalec OPPN '10 dni po objavi v
uradnem glasilu

7. Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in drugi udeleienci, ki
sodeluiejo pri pripravi OPPN:

DrZavni nosilci ureJanja prostora

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za stratesko presojo vplivov na
okolje, Ljubl.iana

2. Minrstrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Liubljana
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
4. Ministrstuo za kulturo, Direktorat za kulturno dediseino, Ljubljana
5. Ministrstvo za zdravje. Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Sektor obmoo.ja Drave, Maribor
7 . Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za6dito in resevanje, Ljubljana
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Priprava usklajenega predloga OPPN



Lokalni nosilci urejanja prostora

1. Obeina Ravne na Koroskem, Ravne na Koroskem
2. Javno komunalno podjetje Ravne, d.o.o., Ravne na Koroskem
3. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na KoroSkem
4. Elektro Celje, d.d., Celje
5. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
6. Petrol, d.d., Ljubljana

Pristojni drzavni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejsih vplivov OPPN na
okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, pristojno za varstva okolja, bo na podlagi 110. ebna ZUrcP-2
odloeilo, ali je za izdelavo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

V postopek se lahko vkljueijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, ee se v okviru postopka priprave
ugotovi, da so potrebne njihove smernice za naertovanje predvidene prostorske uredifue.

8. Naert vkljudevanja javnosti

Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 112. dlenom ZUreP-2 in sicer s postopkom iavne
razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega porodila, ee bo to izdelano
ter obveseanja o postopku priprave OPPN na spletnih straneh obeane Ravne na Koroskem.

9. Seznam podatkov in strokovnih podlag tet obveznosti udelezencev pri ureianju prostora
glede njihovega zagotavljanja:

Za priptavo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov oziroma strokovnih podlag
- geodetski naert
- geotehnieno poroeilo
- elaborat ekonomike
- idejne resitve prometne infrastrukture in druge gospodarske javne infrastrukture
- druge strokovne podlage na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora

Vse stroske v zve"i z pridobivanjem strokovnih resitev oPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z
zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor
prostorskega posega.

10. Objava in zaCetek veljavnosti sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih obdin in na spletni strani Obaine Ravne na Koroskem
ter zaene veljati z dnem objave na spletni strani.

Stevilka: 3501 -OOO2/2020
Ravne na Koroskem, 29. fia) 2020 2upan
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