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I.

Občina Polzela z javnim naznanilom obvešča javnost, da se ponovno javno razgrne občinski podrobni prostorski načrt – 
oPPn  z oznako » Kmetija Satler «, faza: dopolnjen osnutek, gradivo za razgrnitev, ki ga je izdelal Atelje Piano, Saša Piano, s. 
p., št. projekta AP/141/2017-OPPN/DO-razgrnitev.

II.

Gradivo pod točko 1 bo javno razgrnjeno od 23. 12. 2017 do  23. 1. 2018  v prostorih  Občine Polzela (v pritličju) in na spletni 
strani Občine Polzela.

III.
 

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni Odlok podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije 
in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:

•	 kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
•	 pisno na Občino 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, dne 10. 01. 2018, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela. 
Na javni obravnavi  bo podana podrobnejša obrazložitev in pojasnila.

V.

Sklep se objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela in  na spletni strani Občine Polzela. 
 

 
 
Polzela, 18. 12. 2017 
Številka:  350-2/2017-25  
                                                                                                      Jože Kužnik l. r.
           Župan 

Na podlagi 3. alineje 1. točke 7. člena in 15. alineje 2. točke 29. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Pol-
zela – Uradne objave, št. 4/16)  župan Občine Polzela  izdajam 
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Zaradi neskladja določb Odloka o Ureditvenem načrtu Center Polzela in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu Center Polzela v določbah, ki se nanašajo na tolerance oz. dopustna odstopanja, se popravijo posamezne 
določbe odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o UN Center Polzela kot sledi, in sicer: 

I.

Tretja in četrta alineja sedmega odstavka šestega člena se popravita tako, da se na novo glasita:
 
− »tlorisne dimenzije objekta 5 so: (20,20 m + 27,60 m + 21,50 m) x 12,60 m«,
− »tlorisne dimenzije objekta 6 so: 20,00 m x 12,60 m«.
 

II.

Prva alineja tretjega odstavka 17. člena se izbriše.

III.

Tretja alineja tretjega odstavka 17. člena se popravi tako, da glasi:

− »dopustna je izvedba ograje do višine 2,00 m,«.

Polzela, 12. 12. 2017
Številka: 350-/2017-1
   
            Jože Kužnik l.r.

Župan 

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Center Polzela (Uradni list RS, št. 26/2012) so bile ugo-
tovljene redakcijske napake, zato izdajam naslednji
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