Številka:
Datum: 18. 5. 2017

VABILO NA DELAVNICO ZA PRIPRAVO STALIŠČ PREBIVALCEV STAREGA VAŠKEGA
JEDRA BOROVNICE DO OSNUTKA OPPN STARO VAŠKO JEDRO BOROVNICE
Spoštovani!
Z namenom zagotovitve prostorskih in strokovnih podlag za prenovo in oživitev vaškega jedra
občinskega središča Občina Borovnica pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt za staro vaško
jedro Borovnice (OPPN Staro vaško jedro Borovnice) s Konzervatorskim načrtom prenove . Javna
obravnava je bila bo v sredo, 17. maja 2017, ob 17. uri, v dvorani nad vrtcem, na Paplerjevi ulici, v
Borovnici. Na javni obravnavi je bilo s strani prebivalcev predlagano in s strani občinske uprave
sprejeto, da se:
1) Javna razgrnitev podaljša za 14 dni, t. j. do srede, 7. 6. 2017.
2) Občina Borovnica bo vse prebivalce z osebnim dopisom obvestila o tem, da poteka postopek
javne razgrnitve ter jih pozvala, da do konca podaljšane javne razgrnitve poleg konkretnih
pripomb in predlogov predstavijo tudi svoje investicijske namere (obnove, nadomestne
gradnje, gradnje pomožnih objektov) v območju starega vaškega jedra Borovnice.
3) Občina Borovnica v sredo, 24. 5. 2017, organizira delavnico v podporo pripravi pripomb in
predlogov občanov glede osnutka OPPN in KNP Staro vaško jedro Borovnice, na kateri boste
sodelovala tudi občinski urbanist, arhitekt Krune Stevanovski in arhitekt Slavko Gabrovšek.
Vabimo vas, da se 24. 5. 2017, ob 17.00, v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca, udeležite
delavnice za pripravo pripomb in predlogov glede osnutka OPPN in KNP Staro vaško jedro Borovnice.
Osnutek Odloka o OPPN Staro vaško jedro Borovnice je, skupaj z vsemi gradivi, javno razgrnjen od
ponedeljka, 24. aprila 2017 do srede, 7. junija 2017:
-

v prostorih Občine Borovnica (sejna soba), Paplerjeva ulica 22, Borovnica, in na
spletni strani Občine Borovnica (http://www.borovnica.si/obcinski-akti)

Vaše čim bolj konkretne pripombe in predlogi so velikega pomena, ne le za vas kot lastnika
nepremičnine na območju starega vaškega jedra Borovnice, temveč tudi za celotno območje, kraj in
občino, zato vas pozivamo, da se delavnice udeležite in na njej predstavitve tudi vaše investicijske
namere z opisom nameravanih posegov ali pa priložite risbo. Če se delavnice ne morete udeležiti vaše
namere pošljite na naš naslov. Priporočamo pa, da si pred tem ogledate in natančno preberete gradiva,
v katerih so predvideni tudi podrobni ukrepi pri posegih v vaše nepremičnine na tem območju.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam!
Mag. Jernej Nučič
direktor občinske uprave

