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Na podlagi sedmega odstavka 131. ilena Zakona o urejanju prostora {Uradni list RS, st. 61/2017) Obcina 
Podcetrtek objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve 
za dolocitev obsega stavbnega zemljisca pri posamicni poselitvi na delu EUP OS579

V Obcini Podcetrtek

3.

4.

Obcina Podcetrtek z javnim naznanilom obvesca javnost, da se javno razgrneta pobuda in 
lokacijske preveritve, za dolocitev obsega stavbnega zemljisca pri posamicni poselitvi na delu 
EUP OSS79 V Obcini Podcetrtek. Elaborat lokacijske preveritve s st. 8/2021 - ELP je maja 2021 
izdelalo podjetje IBIS d.o.o. Slovenska Bistrica.
Lokacijska preveritev se nanasa na zemljisca s pare. st. 1981/5, 1981/6, 1978/3 k.o. VERACE 
- 1233, katere se glede na Obcinski prostorski naert Obcine Podcetrtek {Uradni list RS, st. 
63/18), nahajajo v enoti urejanja prostora EUP OS579. Za postopek je bil izdelan elaborat in 
postopek lokacijske preveritve se izvaja skladno s 128. in 129. clenom Zakona o urejanju 
prostora {Uradni list RS, st. 61/2017)
Gradivo iz prve toCke se razgme za 15 dni, s priCetkom 20.08.2021 na spletni strani ObCine Poddetrtek 
https://nodcetrtek.eu/
V casu javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na elaborat lokacijske preveritve. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na naslov Obdina PodCetrtek, TrSka cesta 59, 3254 
PODCETRTEK ali na elektronski naslov tainistvo.obcina@podcetrtek.si. kjer mora bitl jasno navedeno 
da se podaja pripomba oz. predlog na Javno razgrnitev - lokacijska preveritev.
Osebni podatki pripombodajalcev se bodo skladno s 56. Clenom Zakona o urejanju prostora {Uradni list 
RS, st. 61/2017), obdelovali le za pripravo in uveljavitev lokacijske preveritve iz prvega Ciena tega 
javnega naznanila in bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in obCinskimi akti. 
Obcina PodCetrtek bo do pripomb in predlogov javne razgrnitve zavzela staliSCe in jib prilozila za 
obravnavo ObCinskemu svetu ObCine PodCetrtek.
Pobuda in elaborat lokacijske preveritve sta prilogi tega javnega naznanila.

'odCetrtek

O
Or

vxO,. 9>//

zupian/Ucter MISJA

mailto:tainistvo.obcina@podcetrtek.si
https://nodcetrtek.eu/
mailto:tainistvo.obcina@podcetrtek.si

