
 
 
Na podlagi 50. 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), 57., 58. In 58.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Ur. l. 
RS, št. 19/2013, 74/2015) župan občine Tržič s tem  

 
JAVNIM NAZNANILOM 
OBVEŠČA JAVNOST 

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA  

Z OZNAKO  DOL 1 – DOVŽANOVA SOTESKA  
 

in  
 

OSNUTKA ODLOKA O NARAVNEM SPOMENIKU DOVŽANOVA SOTESKA 
 

 
I. 

 
Občina Tržič z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne gradivo: 
 

 dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje naravnega spomenika z oznako  DOL 1 – Dovžanova soteska – v nadaljevanju SID 
OPPN DS, ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj in 

 osnutek Odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska. 
 
SID OPPN DS se nanašajo na uskladitev namenske rabe z Občinskim prostorskim načrtom Občine 
Tržič, določitev podrobnih izvedbenih pogojev za območje razpršene poselitve (A)  zaselka Na Jamah, 
uskladitev meje območja z aktom o zavarovanju, prestavitev vstopne točke na drugo lokacijo in izvedba 
premostitve ob tej točki z navezavo na obstoječo razgledno pot.  

 
Z Odlokom o naravnem spomeniku se nadaljuje varovanje območja Naravnega spomenika Dovžanova 
soteska, ustanovljenega z Odlokom o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni spomenik (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 12/88). Novi odlok določa območje naravnega spomenika, varstvene režime in 
pravila ravnanj v naravnem spomeniku, način urejanja in delovanja, naloge skrbnika ter način 
financiranja in izvajanja nadzora. 
 

II. 
 
Gradivo bo javno razgrnjeno od 3. januarja 2018 do 5. februarja 2018, v poslovnem času občinske 
uprave, v prostorih Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, na Uradu za okolje in prostor in na spletni 
strani Občine Tržič. 
 
Javna obravnava bo v torek 30. januarja 2018 ob 16.00 uri, organizirana v dvorani Razstavno 
informacijskega središča v Dolini 22, Tržič. Na javni obravnavi bodo predstavljeni tudi rezultati 
strokovne naloge, s katero so bile ugotovljene značilnosti obiska Naravnega spomenika Dovžanova 
soteska. 
 

III. 
 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. 
Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno pošljejo na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič ali 
posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov obcina.trzic@trzic.si, s pripisom: »Pripombe na 
SID OPPN DS/Odlok o NS DS«, oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k 
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. 
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Občina Tržič bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na 
spletni strani Občine Tržič. 
 

IV. 
 
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tržič, na oglasnih deskah Občine Tržič in na 
Radiu Gorenc. 
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         Župan občine Tržič 
         Mag. Borut Sajovic 
 


