
Na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. 

RS, št. 61/17), sklepa o spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za ribiški center Brezje pri Oplotnici ob potoku Brezničica (UGSO, št. 38/2021) in na podlagi 16. 

člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 49/2015) župan Občine Oplotnica objavlja 
 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center pri 

Oplotnici ob potoku Brezničica 
 

 
1. člen 

Javno se razgrne: dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za ribiški center pri 

Oplotnici ob potoku Brezničica (izdelala družba UMARH d. o. o. pod št. 11- OPPN-10, april 2022, v 
nadaljevanju OPPN).  

 
2. člen 

Na podlagi lastne razvojne pobude je Občina Oplotnica v sodelovanju z ribiškim in turističnim društvom 

pripravila predlog umestitve ribiškega centra z manjšim območjem za preživljanje prostega časa ob 

potoku Brezničica. Območje OPPN zajema parcelo št. 290/2, k.o. Brezje pri Oplotnici in je velikosti cca 

0,6 ha. Območje se nahaja severozahodno od zaselka Brezje pri Oplotnici in je v naravi travnik. 

 
3. člen 

Dokument iz prvega člena bo javno razgrnjen od 25.4.2022 do vključno 25.5.2022, v sejni sobi Občine 

Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica. Digitalno gradivo osnutka navedenega prostorskega akta je 

dostopno na spletni strani Občine Oplotnica  na naslovu: www.oplotnica.si. 

 

 
4. člen 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 4.5.2022 s pričetkom ob 15.00 
uri v sejni sobi Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica. 

 

 
5. člen 

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjene dokumente podajo pripombe in predloge vsi 
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni 

obliki na javni razgrnitvi kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, na mestu javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb ali predlogov ali v pisni obliki na naslov Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica 

ali na elektronski naslov obcina@oplotnica.si.  

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 25.5.2022. 
 

 
6. člen 

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Oplotnica, www.oplotnica.si in na oglasni deski Občine 

Oplotnica. 
 

 
 

 

  Župan Občine Oplotnica 

Matjaž Orter 
Številka:350-113/2011-60 

Datum: 15.4.2022 
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