V skladu z 11. in 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7. členom Statuta Občine Žiri (Uradni list
RS št.: 94/11) župan Občine Žiri objavlja

JAVNI POZIV
K ODDAJI POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŽIRI
(Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12- popr., 40/13 in 11/16; v nadaljnjem besedilu:
OPN)
Občina Žiri pričenja s postopkom priprave sprememb in dopolnitev OPN. Sklep o začetku
priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta je objavljen v Ur. l.
RS št. 5/2017.
Občina vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno 30. aprila 2017 poda pobude za
spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali
druge spremembe OPN.
Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN pripravila na podlagi prikaza stanja
prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega
strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, lastnih razvojnih potreb in
izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih
oseb. Te potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane.
Za posredovanje pobud je občina pripravila obrazec, ki je dostopen na spletni strani
Občine www.ziri.si, v meniju: za občane, v pod meniju prostor, okolje, bivanje, pod temo:
prostorski akti, ter v meniju: predpisi, obrazci, razpisi, pod temo: Objave. Na voljo pa je tudi
na sedežu Občine.
Pobude lahko vsi zainteresirani Občini pošljejo po pošti na naslov Občina Žiri, Loška cesta
1, 4226 Žiri, jih osebno oddajo na sedežu občine ali jih posredujejo preko spleta na
elektronski naslov Občine: obcina.ziri@ziri.si.
Pobude, ki so bile Občini posredovane v času od pričetka veljavnosti OPN do javnega
poziva, bodo v napovedanem postopku obravnavane, zato teh pobud ni potrebno ponovno
pošiljati.
Pobude prispele po 30. aprilu 2017 v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo
obravnavane.
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