Šentjernej, 9. november 2009
Na podlagi 60. člena ob smiselni uporabi določb 50. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
ter 15. člena Statuta Občine Šentjernej – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07) je
Župan Občine Šentjernej sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
POVEČANJE OBMOČJA ZA
KVARTARNE IN STORITVENE
DEJAVNOSTI V ŠENTJERNEJU – 1.
FAZA (V NADALJEVANJU: OPPN)
1. člen
Javno se razgrne občinski podrobni prostorski načrt za povečanje območja za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju – 1. faza (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič s.p., pod št. OPPN 02/09 v oktobru 2009.
Odlok o OPPN vključuje zemljišča s parc. št. 408/5, 408/11,
408/12, 408/13, 408/14, 408/15, 408/16 408/2 in 2893/7, vse k.o.
Šentjernej in se nanaša na določitev pogojev za gradnjo novih
stanovanjskih objektov ter s tem povezane prometne in ostale
infrastrukture ter ostalih zunanjih ureditev.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v času od
16. novembra do 16. decembra 2009 v prostorih Občine
Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej. Ogled je v tem
času možen ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 14.30 ure, ob
sredah od 7.30 do 16.30 ure ter četrtkih in petkih od 7.30 do
13.30 ure (soba 9, 1. nadstropje).
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava
dopolnjenega osnutka prostorskega akta in sicer v četrtek, 10.
decembra 2009, ob 18.00 uri, v prostorih občinske uprave
Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej (sejna
soba, 2. nadstropje).
4. člen
Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko
občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na
območju iz. 1. člena tega sklepa vpišejo v knjigo pripomb na
kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina
Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej oziroma jih
podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane
bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe
in predlogi. Rok na pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem vestniku Občine

Številka 10/2009
Šentjernej ter na spletni strani (www.sentjernej.si).
Številka: 003-07-48/2009
Datum: 04.11.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 15. člena Statuta
Občine Šentjernej – uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 12/07) je Župan Občine Šentjernej sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA KALUDER
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kaluder, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št.
02/09-OPPN v oktobru 2009.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v času od 16.
novembra do 16. decembra 2009 v prostorih Občine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3a, Šentjernej. Ogled je v tem času možen ob
ponedeljkih in torkih od 7.30 do 14.30 ure, ob sredah od 7.30 do
16.30 ure ter četrtkih in petkih od 7.30 do 13.30 ure (soba 9, 1.
nadstropje).
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava
dopolnjenega osnutka prostorskega akta in sicer v četrtek, 26.
novembra 2009, ob 18.00 uri, v prostorih občinske uprave Občine
Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej (sejna soba, 2.
nadstropje).
4. člen
Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko
občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju
iz. 1. člena tega sklepa vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne
razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Šentjernej,
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej oziroma jih podajo ustno na
zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane in s
polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na
pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej
ter na spletni strani (www.sentjernej.si).
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Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občinska uprava Občine Šentjernej
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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