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Občine Polzela



I.

Župan Občine Polzela s tem javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne:

dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod cerkvijo – del območja PO1/1, PO1/8 in PO1/53 (v nadaljnjem 
besedilu osnutek OPPN Pod cerkvijo), ki ga je izdelalo podjetje TIURB, d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 
27/2020, v mesecu decembru 2021.

II.

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno od 15. 12. 2021 do 14. 1. 2022 v prostorih Občine Polzela (v pritličju) in na spletni strani Občine 
Polzela.

III.
 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjen osnutek OPPN Pod cerkvijo podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne 
osebe, organizacije in skupnosti. 

Pripombe in predlogi se lahko podajo:
• kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve,
• pisno na Občino Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ali na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si,
• ustno na javni obravnavi.

IV.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 5. 1. 2022, ob 16. uri v sejni sobi Občine Polzela. Na javni 
obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec osnutka OPPN Pod cerkvijo podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

V.

Javno naznanilo se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela – Uradne objave, na spletni strani Občine Polzela in na oglasni 
deski Občine Polzela.

  
Številka: 3503-3/2020-17   
Polzela, 23. 11. 2021

Jože Kužnik l.r.
Župan

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 3. alineje 1. točke 7. člena in 15. alineje 2. točke 29. čle-
na Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) župan Občine Polzela objavlja
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