nega prostorskega načrta (OPPN) za širitev proizvodnih
kapacitet Krke d. d. Na osnutek OPPN-a smo pridobili
smernice in odločbo Ministrstva za okolje in prostor RS,
da za predvideno območje ni potrebno izdelati
okoljskega poročila ter izvesti celovite presoje vplivov na
okolje.
Krka d.d. deluje v Šentjerneju na podlagi veljavnega
odloka o zazidalnem načrtu Beta Šentjernej, sprejetega
v letu 1999, na osnovi katerega je podjetje realiziralo 1.
fazo gradnje obrata. Podjetje namerava širiti proizvodne
kapacitete, za kar ugotavlja, da ni zadostnih prostorskih
možnosti v okviru že opredeljenega stavbnega zemljišča
oziroma veljavnega zazidalnega načrta. Območje,
predvideno za širitev proizvodnih kapacitet Krke v
Šentjerneju se nahaja zahodno od obstoječega
kompleksa, v smeri potoka Kaluder. Obsega površino
2,3 hektarja. Na podlagi realizacije 1. faze izgradnje
proizvodnje se bo proizvedlo 1,2 milijardi tablet letno.
Podjetje namerava v 1. fazi izgradnje zaposliti okoli 165
novih delavcev. Gradnja objekta se bo pričela še v
letošnjem letu.
Župan
Franc Hudoklin

OBVESTILO
Občanke in občane občine Šentjernej obveščamo, da
smo prejeli številne pripombe in predloge na dopolnjeni
osnutek Občinskega prostorskega načrta, ki je bil javno
razgrnjen v času od 28.04.2008 do 30.05.2008.
Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št.
33/2007) vas obveščamo, da so sprejeta stališča do
pripomb dostopna na spletni strani Občine Šentjernej
www.sentjernej.si, pod poglavjem prostorski razvoj.
Stališča so dostopna v fizični obliki na Občini
Šentjernej, oddelku za okolje in prostor v času uradnih
ur, in sicer v ponedeljek in torek od 07.30 do 14.30, v
sredo od 07.30 do 16.30 ter četrtek in petek od 07.30 do
13.30.
Marija Jambrek

Pišete nam lahko na naslov: Občina Šentjernej
(za Šentjernejsko glasilo), Trubarjeva 5, 8310 Šentjernej

Šentjernej, 07. avgust 2008

Številka 13/2008

Občina Šentjernej,
Posebna volilna komisija za volitve člana Občinskega sveta,
predstavnika romske skupnosti

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine
Šentjernej, št. 12/07, UPB1) razglašam

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Šentjernej, predstavnika romske
skupnosti, ki so bile dne 20/7-2008 na volišču za
območje celotne Občine Šentjernej, v avli na sedežu
Občine Šentjernej, Trubarjeva 5

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA
O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI ŠENTJERNEJ
Številka: 032-215/2008-OS
Datum: 23.07.2008

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

V volilni imenik je bilo vpisanih 87 volilcev.
Glasovalo je skupno 32 volivcev. Neveljavnih je
bilo …/…. glasovnic. Volilna udeležba je bila 37,21
%-na.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS
št.100/05 ZLS-UPB1), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur.l.RS št. 32/93, 30/98 in 127/2006), 22. člena Statuta Občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/2007-UPB1), je občinski svet
Občine Šentjernej, na svoji 20. seji dne 23.07.2008, sprejel

Od 32 veljavnih glasovnic je kandidat prejel
naslednje število glasov:
1. Silvester Jurkovič.........32 glasov.

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA
O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI
ŠENTJERNEJ

Za člana Občinskega sveta Občine Šentjernej,
predstavnika romske skupnosti, je bil izvoljen
Silvester Jurkovič, roj. 27/10-1965, stanujoč v
Šentjerneju, Trdinova 19, za čas do izteka mandatne
dobe Občinskega sveta.
Šentjernej, 20. julija 2008.
Posebna volilna komisija za izvolitev člana
Občinskega sveta Občine Šentjernej, predstavnika
romske skupnosti
Predsednica
Ana Brsan, l.r.

1. člen
V 7. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (v
nadaljevanju: Odlok) se v 1. odstavku doda točka 19, ki glasi:
»19. oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij.«
2. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Šentjernej.
Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Šentjernejsko glasilo, avgust 2008
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