
 
 

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija 
Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si 

 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o 
urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17 - ZUreP-2) ter 30. člena statuta Občine Braslovče (Ur. l. 
RS, št. 69/12, 22/17) izdaja župan Občine Braslovče naslednje 
 
 

J A V N O   N A Z N A N I L O 
 

o javni razgrnitvi   
 

dopolnjenega osnutka  
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za območje PA 13 – dvorec Žovnek 
 

I.  
Javno se razgrne: 
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA 13 – dvorec 
Žovnek, ki ga je izdelalo podjetje URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, št. 
projekta: 100-2013 z datumom januar 2020.  
 

II.  
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno za obdobje 30 dni, in sicer od ponedeljka, 17. 
februarja 2020, do vključno torka, 17. marca 2020, in sicer v prostorih Občine Braslovče, 
Braslovče 22, Braslovče (velika sejna soba – I. nadstropje) ter na spletni strani občine: 
www.braslovce.si , pod rubriko Obvestila in objave, Prostorski akti občine, v pripravi - OPPN 
za območje PA13 - dvorec Žovnek. 
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje PA 13 – dvorec Žovnek bo 
potekala v sredo, 11. marca 2020, s pričetkom ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine 
Braslovče, Braslovče 22, Braslovče. 
 

III. 
H gradivu lahko v času javne razgrnitve, najkasneje do torka, 11. marca 2020, podajo svoje 
pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pisne pripombe oziroma predlogi se posredujejo na 
upravo Občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovče, ali na elektronski naslov: 
obcina@braslovce.si, v knjigo pripomb in predlogov ob razgrnjenem gradivu iz I. točke, lahko 
pa se podajo tudi ustno na zapisnik na javni obravnavi. 
 

IV. 
To javno naznanilo se objavi na občinski spletni strani Občine Braslovče: www.braslovce.si, 
in na oglasni deski Občine Braslovče. 
 
 
Številka:   35050-19/2012-25                        
Datum:    6. 2. 2020                      
 

 
Tomaž ŽOHAR 

                 župan     

mailto:obcina@braslovce.si
http://www.braslovce.si/
mailto:obcina@braslovce.si
http://www.braslovce.si/

