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ZADEVA: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE OPLOTNICA- 
Stališče Občine do pripomb in predlogov  javnosti na dopolnjen osnutek občinskega 
prostorskega načrta Oplotnica  
 
 
Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih 
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča 
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo 
pogoji umeščanja objektov v prostor. 
 
Občina Oplotnica vodi postopek izdelave OPN-a, ki je trenutno v fazi obravnave stališč do 
pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta v skladu 
z 50. Členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 
108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 
109/2012). 
Glede na dejstvo, da je bilo v času javne razgrnitve  podanih 22 predlogov javnosti, je 
potrebno preučiti pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeti stališča, ter jih objaviti na 
krajevno običajen način. Prav tako je potrebno pisno seznaniti lastnike zemljišč glede podanih 
pripomb oz. pobud. 
 
Pripombe oz. pobude so se obravnavale na Komisiji za okolje in prostor. 
 
Občinskemu svetu Občine Oplotnica predlagamo, da pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica obravnava in do njih 
zavzame določeno stališče. 
 
 
 

Župan Občine Oplotnica 
                                                                                                                         Matjaž Orter 
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