Šentjernej, 5. januar 2006

Številka 1/2006

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)
RAZGLAŠAM
Sklep o javni razgrnitvi
Št. 032-335/2005-OS
Župan Občine Šentjernej
Šentjernej, 24. 12. 2005
Franc HUDOKLIN, l. r.
Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03) je občinski svet Občine Šentjernej na svoji 24. redni seji dne 23.12.2005
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
Javno se razgrneta predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta Kamnolom Cerov Log, ki ga je izdelal Topos d.o.o., Dol.
Toplice, pod št. UN-1/05 v juniju 2005, in Poročilo o vplivih na okolje
za širitev in obratovanje kamnoloma Cerov Log (okoljsko poročilo), ki
ga je izdelal OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o., Domžale, pod št.
424/05 v juniju 2005 in novembru 2005 (dopolnitev).
2.
Dokumenta iz 1. točke tega sklepa se javno razgrneta v prostorih
Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej (2. nadstropje, sejna
soba).
3.

OBVESTILO
Na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Šentjernej št. 032335/2005-OS, sprejetega na 24. redni seji dne 23. 12. 2005, sta
posredovana v enomesečno
JAVNO RAZGRNITEV
(1) PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA KAMNOLOM CEROV LOG, ki ga je izdelal
TOPOS d.o.o., Dol. Toplice, pod št. UN-1/05, v juniju 2005
in
(2) POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE ZA ŠIRITEV IN
OBRATOVANJE KAMNOLOMA CEROV LOG (okoljsko poročilo), ki ga je izdelal OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o., Domžale, pod
št. 424/05, v juniju 2005 in novembru 2005 (dopolnitev).
Javna razgrnitev obeh dokumentov bo potekala v času
od 16. januarja 2006 do 16. februarja 2006,
v prostorih Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej
(II. nadstropje, sejna soba).
JAVNA OBRAVNAVA
obeh dokumentov bo v
sredo, 1. februarja 2006 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5
(II. nadstropje, sejna soba).
Predstavniki izdelovalcev obeh dokumentov bodo uvodoma podali
predstavitev predlaganih rešitev, v nadaljevanju obravnave pa
pojasnila na vaša vprašanja, pripombe in predloge.
Pisne pripombe k obema dokumentoma lahko vpišete tudi v knjigo
pripomb na kraju razgrnitve ali pošljete na Občino Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. Obravnavane bodo le podpisane
in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za
pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

1.

Javna razgrnitev traja od 16. januarja 2006 do 16. februarja
2006.
4.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava obeh
dokumentov, in sicer v sredo, 1. februarja 2006 ob 18.00 uri, v sejni
sobi Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej.
5.
Pisne pripombe k obema dokumentoma se lahko vpišejo v knjigo
pripomb na kraju razgrnitve ali pošljejo na Občino Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. Obravnavane bodo le podpisane in
s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za
pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

PREKLIC
Preklicuje se objava Odloka o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta Kamnolom Cerov Log, ki je bil pomotoma
objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej št. 8/2005 z dne 28.
12. 2005.
Občina Šentjernej
Župan
Franc HUDOKLIN

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bodo ambulante Zdravstvene postaje Šentjernej
od 09.01.2006 do predvidoma 30.06.2006 delovale na novi lokaciji na
Trubarjevi cesti 5 v Šentjerneju (bivši prostori Iskrine ambulante).

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Odgovorna urednica: Andreja Topolovšek, pomočnica odgovorne urednice: Silvija
Goršin, člani uredniškega odbora: Slavko Franko, Nataša Novak in Katarina Lenčič.
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Grafika Bucik d.o.o.

URADNI VESTNIK

1

