
 

 

OBČINA SOLČAVA 
Solčava 29, 3335 Solčava 
Tel & fax : 03 839 27 50 & 03 839 27 55 

e –mail : obcina@solcava.si    
 

 

Na podlagi 50. in 60. člena 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) ter 29. členom Statuta Občine Solčava  (Uradno glasilo ZSO 7/2017), 

županja Občine Solčava objavlja 

JAVNO NAZNANILO 

o javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta za občino Solčava (OPN Solčava) in 

okoljskega poročila (OP) 

 

I. 

Občina Solčava naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta, ki 

ga je pod številko projekta 121-2014, izdelalo podjetje URBANISTI, d.o.o., Celje. Hkrati je javno 

razgrnjeno tudi Okoljsko poročilo (OP) z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na 

varovana območja za Občinski prostorski načrt občine Solčava (Matrika ZVO, Zdravje, Varnost, 

Okolje, d.o.o., št. proj. OP_010.17, 21. julij 2017, popravki januar 2019). 

 

II. 

Gradivo iz prejšnje točke bo od 18. novembra 2019 do 18. decembra javno razgrnjeno v prostorih 

Občinske uprave občine Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava in sicer v času uradnih ur ter na spletni 

strani Občine Solčava www.solcava.si. Digitalno bo dostopen le bistveni del dopolnjenega osnutka 

OPN (karte strateškega in izvedbenega dela, odlok o OPN in samo posamezne priloge), medtem ko je 

celotno gradivo na vpogled v tiskani obliki. 

Javna obravnava razgrnjenega gradiva bo v torek 03. decembra 2019 ob 17. uri v sejni sobi Občine 

Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava. 

 

III. 

Dopolnjen osnutek obsega zemljišča celotne občine Solčava.  

 

IV. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. 

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve dajo pisno na mestu javne razgrnitve kot 

zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Solčava, Solčava 29, 3335 

Solčava, ali na elektronski naslov obcina@solcava.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne 

besede "Pripomba na javno razgrnitev OPN Solčava". 

K pripombam in predlogom je potrebno podati podatek o nepremičnini oz. zadevi, na katero se nanaša 

pripomba ter navesti svoje ime, priimek ter naslov. V kolikor ne bo jasno naveden naslov lastnika ali 

ne bo razvidno, za katero območje se daje pripomba, Občina o zavzetem stališču lastnika ne bo 

obvestila pisno, pač pa samo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu. 

Občina Solčava bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila 

na spletni strani občine Solčava http://www.solcava.si. 

Občina Solčava je za potrebe izdelave OPN naročila izdelavo hidrološko-hidravlične študije (HHŠ) s 

katero se bo preverila sprejemljivost posegov na EUP SO08, TU04, TU05, TU12 in PA01. Za te EUP 

velja opozorilo, da se lahko tekom postopka, v fazi pridobivanja drugih mnenj oz. do sprejema OPN, 

na podlagi HHŠ spremeni obseg stavbnih zemljišč (možno je njihovo zmanjšanje ali celo izvzem iz 

OPN), vsebina prostorskih izvedbenih pogojev in druga vsebina, če bo tako ugotovljeno s HHŠ. 

 

V. 

To javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Solčava in na spletnih strani Občine Solčava. 
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ŽUPANJA OBČINE SOLČAVA 
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