Šentjernej, 5. marec 2010

Številka 2/2010

Na podlagi 16. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02, 17/02, 17/06 in 76 /08 ) – v nadaljevanju:
uredba in 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 UPB1), je župan Občine Šentjernej sprejel

JAVNO NAZNANILO o javni predstavitvi osnutka NAČRTA ZAŠČITE IN
REŠEVANJE ob:
1. POPLAVI
2. POTRESU
3. POŽARU
4. MNOŽIČNEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH
5. JEDRSKI NESREČI
1. člen
Javna predstavitev bo potekala v prostorih Občine Šentjernej,
Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, v sejni sobi št. 5/I in bo trajala
od 06.03.2010 do 06.04.2010.
Ogled osnutkov načrtov zaščite in reševanja je možen ob delovnih
dnevih v navedenem obdobju v okviru uradnih ur občine in v dogovoru
z ga. Darjo WILL, telefon 07/393-35-72. Uradne ure potekajo ob
ponedeljkih in petkih od 7.30 do 13.30 ure in ob sredah od 7.30 do
16.30 ure.
2. člen
Mnenja ter predloge k načrtom zaščite in reševanje lahko občani,
podjetja, gasilci, člani civilne zaščite in zainteresirana javnost vpišejo v
knjigo pripomb na kraju javne predstavitve, ali pa pošljejo na naslov:
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, oz. jih
podajo ustno na zapisnik. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim
naslovom opremljene pripombe in predlogi.

Zbrana mnenja in predloge se po presoji predstojnika organa,
pristojnega za izdelavo načrta zaščite in reševanja, vključijo v osnutek
načrta zaščite in reševanja (2. odstavek 16. člena uredbe).
Rok za mnenja ter predloge k načrtom poteče zadnji dan javne
predstavitve, to je do dne 06.04.2010, do 14. ure.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in se z dnem
objave šteje kot javna predstavitev osnutkov vseh zgoraj omenjenih
načrtov.
4. člen
Ta sklep in osnutke načrtov zaščite in reševanje se objavijo na spletni
strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si.
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