Predlog
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 13/12, UPB2) je Občinski svet Občine Šentjernej na ….. seji dne …........
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej - SD OPN 3

1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine
Šentjernej, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/1010 in 14/1010 –
teh.popr., Uradni list RS, št. 109/2011 – Odl. US:U-I-288/11-6 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 5/2013 in 10/2016) - v nadaljnjem besedilu: SD OPN 3.
(2) Predmet SD OPN 3 je odprava neskladja med tekstualnim delom in grafičnimi prikazi
izvedbenega dela OPN in se nanaša na:




dopolnitev 1. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Šentjernej, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/13, v nadaljnjem besedilu:
SD OPN1) z navedbo naslova izdelane karte, ki prikazuje osnovno namensko rabo in
območja enot urejanja prostora OPPN,
dopolnitev 112. člena odloka o SD OPN1 (veljavnost in spremembe sprejetih občinskih
prostorskih aktov) glede ugotovitve o prenehanju veljavnosti ureditvenega načrta potok
Kobila v Šentjerneju (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/97) na presečnem območju
z EUP ŠEN43-I,u.
2. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN)

Tekstualni del SD OPN 3 (odlok) je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Izvedbeni del
3. Posebne določbe
4. Končna določba
3. člen
(obvezne priloge sprememb in dopolnitev OPN)
Obvezne priloge vsebujejo:
1. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPN
2. Povzetek za javnost

2. IZVEDBENI DEL
4. člen
(spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN)
(1) V 1. členu odloka o SD OPN1 (uvodna določba) se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti
z vejico ter doda naslov izdelane karte, ki se glasi: »5. Pregledna karta občine s prikazom osnovne
namenske rabe in območij enot urejanja prostora OPPN (M 1: 30.000).«
(2) v 112. členu odloka o SD OPN1 (veljavnost in spremembe sprejetih občinskih prostorskih
aktov) se besedilo točke 1) dopolni tako, da se za parc.št. 538/3 doda parc.št. »538/7,« in za
parc.št. 541/1 » ter 541/4«.

3. POSEBNE DOLOČBE
6. člen
(hramba sprememb in dopolnitev OPN)
(1) SD OPN 3 je izdelan v digitalni in analogni obliki in tiskan v treh (3) izvodih v analogni obliki.
(2) SD OPN 3 se hrani in je na vpogled na sedežu Občine Šentjernej.
7. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad SD OPN 3 opravljajo pristojna ministrstva.
4. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(veljavnost sprememb in dopolnitev OPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

Št. …...........................
Šentjernej, …...............

Župan
Občine Šentjernej
Radko Luzar

