
 

 

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 
57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15/ZUUJFO), v povezavi z 273. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Občina Sodražica s tem 
 

J A V N I M  N A Z N A N I L O M  

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka  
drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Sodražica  

(SD OPN 2 Sodražica) in okoljskega poročila  
 

I. 

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Sodražica (SD OPN 2 Sodražica) in okoljsko poročilo v sklopu celovite presoje 
vplivov na okolje. 
 

II. 

Javna razgrnitev bo trajala od 20. 8. 2021 do 20. 9. 2021. Gradivo bo javno razgrnjeno v 
prostorih Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Ogled gradiva je možen v času 
uradnih ur občinske uprave ter na spletni strani občine www.sodrazica.si 
 

III. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 2 in okoljskega poročila bo v sredo, 8. 9. 2021, 
ob 17. uri v prostorih občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.  
 
Zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja bolezni covid-19, se je treba na javno obravnavo 
predhodno prijaviti do torka, 7. 9. 2021, do 12.00 ure pri občinski upravi Občine Sodražica. 
Udeležba bo mogoča pod pogoji, ki jih bodo določali takrat veljavni predpisi. Občina si tudi 
pridružuje pravico, da zaradi zdravstvenih razmer, spremeni lokacijo javne obravnave. O morebitni 
spremembi in pogojih se bo obvestilo predvidoma dan pred dogodkom. 
 

IV. 

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu 
prostorskemu aktu na naslov Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali na elektronski 
naslov obcina@sodrazica.si, z oznako »Javna razgrnitev SD OPN 2 Sodražica – pripombe in 
predlogi« ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. Rok za podajo pripomb in predlogov 
poteče zadnji dan razgrnitve.  
 
Občina Sodražica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo 
objavila na spletni strani občine www.sodrazica.si. 
 
V skladu s 56. členom ZUreP-2 se bodo osebni podatki v pripombah in predlogih obdelovali le za 
namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni. Osebni podatki 
bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in 
veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.  
 
Št.: 3500-1/06 podžupan Občine Sodražica 
Sodražica, dne 9. 8. 2021 Andrej Pogorelc 
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