
 
 
 

Na podlagi 112. člena, v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Uradni list 
RS, št. 61/17), in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) župan 
Občine Prebold objavlja naslednje   
 
 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za 

območje P4/4, Kovačev hrib (SDOLN) 
 

I. 
 

Občina Prebold z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib, ki ga je 
izdelal PROPLAN Ivanka Kraljić s.p. v januarju 2022. 

 
II. 
 

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 1. februarja do vključno 2. marca 2022, v času uradnih 
ur v prostorih Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold in na spletni strani Občine 

Prebold  http://www.prebold.si.  
 

III. 
 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 16. februarja  ob 15.00 
uri v sejni sobi Občine Prebold. Javna obravnava bo potekala skladno z ukrepi za 
preprečevanje širjenja Covida-19. V primeru, da je ne bi bilo mogoče izvesti zaradi 
preprečevanja širjenja Covida-19, bodo morebitne spremembe objavljene na spletni strani 
Občine Prebold: https://prebold.si/ in na oglasni deski občine. 

 
IV. 

 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek. 
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na naslov Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 
3312 Prebold  ali po elektronski pošti na naslov obcina@prebold.si. Z navedbo imena in priimka 
ter drugih osebnih podatkov se šteje, da se pripombodajalci strinjajo z objavo teh podatkov v 
stališčih, sicer morajo to v pripombi posebej navesti. Rok za podajo pripomb in predlogov k 
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve. 
Občina Prebold bo pripombe in predloge proučila ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila 
na spletni strani Občine Prebold. Obravnavane bodo samo pripombe in predlogi, ki se bodo 
nanašali na razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega 
načrta za območje P4/4 Kovačev hrib. 
 

 
V. 
 

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Prebold https://prebold.si/ in na oglasni deski 

Občine Prebold. 

Številka: 3502-0002/2021 

Datum:   24.1.2022 

 

                                                                           Župan 

                                                                            Vinko Debelak  
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