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Na podlagi 58. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za okolje s tem
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni predstavitvi in spremembi javne obravnave
osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje
I.
Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno predstavitev in javno obravnavo:
-

besedilnega dela osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje;
kartografskega dela osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje, ki obsega prikaz meje
krajinskega parka, varstvenih območij in ožjih zavarovanih območij na kartah v merilu
1:80.000 in karti v merilu 1: 25.000.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 10. januarja 2022 do 11. marca 2022, v času uradnih ur, javno
predstavljeno v prostorih:
• Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave (10. nadstropje), Dunajska
47, Ljubljana,
• Občine Zreče, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
• Občine Vitanje, v sejni sobi Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
• Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja,
• Občine Slovenska Bistrica, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Kolodvorska ulica 10,
Slovenska Bistrica,
• Občine Ruše, Oddelek za gospodarstvo, finance, komunalo, okolje in prostor (I.
nadstropje), Mariborska cesta 3, Ruše,
• Občine na Lovrenc Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju ,
• Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, Ribnica na Pohorju.
III.
Javne obravnave bodo potekale preko video povezav:
• 12. januarja ob 17.00 uri za občino Zreče: javna predstavitev Zreče,
• 13. januarja ob 15.00 uri za občino Vitanje: Javna predstavitev Vitanje,
• 14. januarja ob 17.00 uri za občino Mislinja: javna predstavitev Mislinja,
• 18. januarja ob 17.00 uri za občino Slovenska Bistrica: javna predstavitev Slovenska
Bistrica,
• 19. januarja ob 17.00 uri za občino Ruše: javna predstavitev Ruše ,
• 25. januarja ob 17.00 uri za občino Lovrenc na Pohorju: javna predstavitev Lovrenc na
Pohorju,
• 26. januarja ob 17.00 uri za občino Ribnica na Pohorju: javna predstavitev Ribnica na
Pohorju .
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IV.
V okviru javne predstavitve ima javnost pravico dajati pisne pripombe in mnenja na osnutek
Uredbe o Regijskem parku Pohorje. Pripombe in predlogi se lahko do 11. marca 2022 dajo pisno
na mestih javne predstavitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov uredbapohorje.mop@gov.si (v rubriko "zadeva" se navede ključne besede "Pripomba na osnutek
Uredbe o Regijskem parku Pohorje".
Ministrstvo za okolje in prostor bo v sodelovanju z občinami preučilo pripombe in predloge
javnosti in po končani predstavitvi do njih zavzelo stališče.
V.
V času javne predstavitve bo gradivo na vpogled tudi na spletni strani E-demokracija https://euprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html in spletnih straneh občin. Elektronska
predstavitev bo omogočala tudi vpogled kartografskega dela gradiva na povezavi
https://narcis.si/rp-pohorje.
Na Ministrstvu za okolje in prostor je v času javne predstavitve možno dobiti informacije ter
odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s postopkom javne predstavitve oziroma v primeru
tehničnih težav na telefonski številki: 01 478 74 80 med 9. in 15. uro.
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Ljubljana, dne 6.1.2022
mag. Andrej Vizjak
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