Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 57/12,
109/12, 35/13) in 30. člena statuta Občine Braslovče (Ur.l. RS, št. 69/12) župan Občine Braslovče izdaja
naslednje

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Braslovče
I.
Javno se razgrne:
Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Braslovče, ki ga je izdelalo podjetje
URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, št. projekta: 104-2013 z datumom november 2017.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno za obdobje od ponedeljka, 13. novembra 2017, do vključno
srede, 13. decembra 2017, in sicer v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovče (1. nad., velika
sejna soba).
Javna obravnava bo potekala v sredo, 6. decembra 2017, s pričetkom ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine
Braslovče, Braslovče 22, Braslovče.
Zaradi obsežnega gradiva in varstva osebnih podatkov bo v času javne razgrnitve le del gradiva dostopno na
spletni strani Občine Braslovče: www.braslovce.si (pod rubriko Prostor/OPN v pripravi). Digitalno bo dostopen
le bistveni del dopolnjenega osnutka OPN (karte strateškega in izvedbenega dela, odlok o OPN in samo
posamezne priloge), medtem ko je celotno gradivo na vpogled v tiskani obliki.
III.
V okviru javne razgrnitve ima vsa zainteresirana javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen
osnutek OPN. Pisne pripombe in predloge se v času trajanja javne razgrnitve, najkasneje pa do vključno 13.
decembra 2017, lahko posredujejo na upravo Občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovče, na elektronski
naslov: obcina@braslovce.si, lahko pa se vpišejo v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve.
Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Občina Braslovče bo vse podane pripombe oz. predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila
na občinski spletni strani www.braslovce.si (pod rubriko Prostor/OPN v pripravi) in na krajevno običajen način
- oglasni deski Občine Braslovče.
Lastnike zemljišč, ki se jim z OPN spreminja namenska raba in bodo na to spremembo v času javne
razgrnitve podali pripombo ali predlog, bo občina Braslovče še posebej pisno po pošti obvestila o zavzetih
stališčih. Zaradi pisnega obvestila o zavzetih stališčih do teh podanih predlogov in pripomb, naj
pripombodajalci (lastniki zemljišč) pisnim pripombam oz. predlogom pripišejo svoj naslov, številko pobude ter
številke zemljiških parcel in oznake katastrskih občin, na katere se pripomba oz. predlog nanaša. V kolikor ne
bo jasno naveden naslov lastnika ali ne bo razvidno, za katero območje se daje pripomba, občina o zavzetem
stališču lastnika ne bo obvestila pisno, pač pa samo na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.
IV.
To javno naznanilo se objavi na občinski spletni strani Občine Braslovče: www.braslovce.si, v občinskem
mesečnem obvestilu za mesec november in na oglasni deski Občine Braslovče.
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