Občina Pivka
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka
t: 05 7210 100, f: 05 7210 102
e: obcina@pivka.si
www.pivka.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, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt), v povezavi
z 273. členom 7. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) - v nadalj: ZUreP-2
občina Pivka objavlja naslednje ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99,
77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10 in
111/13) Občina Pivka objavlja
JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta
za območje ureditve površin nadzemnega pridobivalnega prostora v
Volčah – območje EUP VO 03
I. Občina Pivka naznanja javno razgrnitev:
Dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP VO 03, ki
ga je pod številko projekta 17/PA-011 v decembru 2018 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o.,
Ilirska Bistrica (v nadalj.: dopolnjen osnutek OPPN)
II. Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 03.01.2019 do vključno 03.02.2019 v
prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka v času uradnih ur:
Ponedeljek od 8.00 – 11.00 in od 13.00 – 15.00 ure
Sredo od 8.00 – 11.00 in od 13.00 – 16.00 ure
Petek od 8.00 – 11.00 ure
Ogled občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ureditve površin
nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah – območje EUP VO 03 (v nadalj.: OPPN VO
03) bo možen od ponedeljka do petka v času uradnih ur ter na spletni strani občine:
http://www.pivka.si.
III. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala dne 23. januarja
2019 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi (1. nadstropje) Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5,
Pivka.
IV. Na javni obravnavi bo pripravljavec prostorskega akta le tega podrobneje razložil in prisotnim
podal dodatna pojasnila.
V. Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na
dopolnjen osnutek OPPN. Pripombe in predlogi se do 03.02.2019 lahko podajo pisno na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali pa
se pošljejo na elektronski naslov: obcina@pivka.si, pri čemer se v rubriki "Zadeva" navedejo
ključne besede "OPPN za območje EUP VO 03".
Občina Pivka bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo
objavila na krajevno običajen način in sicer na oglasni deski Občine Pivka in na spletni
strani Občine Pivka: http://www.pivka.si (objave).
Številka: 350-4/2017-23
Pivka, dne 20.12.2018
Robert Smrdelj, l.r.
Župan Občine Pivka
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PRILOGE
Priloga 1: Seznam zemljišč, ki se nahajajo v območju OPPN VO 03
OPPN VO 03 obsega skupaj 8,97 ha in sicer na zemljišča s parc. št.: 1288/1-del, 1288/7-del,
1288/8-del, 1288/9, 1288/11-del, 1288/12, 1288/13-del, 1431/99-del, 2599/1-del in 2633-del,
vse k.o. Volče (2493).
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