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VSEM GOSPODINJSTVOM V OBČINI 
 

O B V E S T I L O 
 
Občina Sveti Tomaž je na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07) v letu 2007 pričela s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN). Vsebino določa Sklep 
o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine 
Ormož, št 12/II/07). Občinski prostorski načrt (OPN) 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. Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in 
izvedbeni del.  
 
Pripravo OPN nalaga veljavna prostorska zakonodaja, razvojne potrebe lokalne skupnosti in pobude 
občanov. Predlagani posegi so že vneseni v grafično gradivo, ki je razgrnjeno na Občini Sveti 
Tomaž in na spletni strani www.geoprostor.net/PisoPortal/  
Navodilo za uporabo navedene spletne strani: Na strani izberete Sveti Tomaž, klikne na gumb 'Vstopi v 
PISO javni', opravite brezplačno registracijo in vpišete geslo. Na levi strani zaslona izberete katastrsko 
občino in številko parcele ter izberete tematski sklop Občinski prostorski načrt (OPN) – OSNUTEK.    
 
Gradivo je v času od 06. aprila 2009 do 12. maja 2009 javno razgrnjeno in na vpogled vsem 
občanom. V tem času lahko vsi lastniki zemljišč podajo pripombe z navedbo parcelne številke v 
katastrski občini z opisom posega (nameravana gradnja, izvzem iz zazidljivega območja,…). Vsak 
predlog oziroma sprememba mora biti temeljito obrazložena in utemeljena, saj bodo vsi predlogi 
obravnavani na pristojnih upravah in ministrstvih, kjer bodo vsak s svojega vidika ocenili, ali so 
širitve utemeljene ali ne. Zato opozarjamo, da v končni fazi nekatere pobude ne bodo sprejete, 
vsekakor pa imajo več možnosti tisti investitorji, ki bodo svojo pripombo podkrepili s temeljito 
obrazložitvijo. Pisne pripombe na razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani občani in drugi subjekti 
podajo na javni obravnavi, jih vpišejo v knjigo pripomb ali jih posredujejo po pošti na naslov: 
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž. 
 
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni in sicer od 06. aprila 2009 do 12. maja 2009. V času javne 
razgrnitve bo organizirana javna obravnava v Kulturnem domu Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, Sveti 
Tomaž dne  

05. maja 2009 ob 18.00 uri. 
 
Vljudno vas vabimo, da si ogledate Osnutek občinskega prostorskega načrta. V kolikor želite podati 
pripombe vas prosimo, da upoštevate zgoraj navedena navodila ter uporabite obrazec, ki je na 
zadnji strani tega dopisa.  
 
Lep pozdrav! 
 
Sveti Tomaž, dne 17.04.2009 
Številka: 350-0037/2007 
                                                                                                Župan Občine Sveti Tomaž 
                                                                                                        Mirko Cvetko 
     


