Šentjernej, 8. december 2011

Številka 10/2011

Na podlagi 50., 60. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 15. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 UPB1, 7/10) je župan Občine Šentjernej sprejel
JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA KVARTARNE IN STORITVENE DEJAVNOSTI V ŠENTJERNEJU – II. FAZA
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za kvartarne in
storitvene dejavnosti v Šentjerneju – II. faza, ki ga je
izdelal Topos d.o.o., pod št. 04/11-OPPN v decembru
2011.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v
času od 20. decembra 2011 do 19. januarja 2012 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, 22. decembra 2011, ob 16.00 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).
Številka: 350162-39/2011
Datum: 05.12.2011
Občina Šentjernej
ŽUPAN
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 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07UPB1, 7/10, ) je župan Občine Šentjernej sprejel
JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA SEJEMSKE DEJAVNOSTI OB OBVOZNI CESTI, ŠENTJERNEJ
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Zazidalnega načrta
za sejemske dejavnosti ob obvozni cesti, Šentjernej, ki
ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 06/11-OPPN v
decembru 2011.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v
času od 20. decembra 2011 do 3. januarja 2012 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, 22. decembra 2011, ob 17.00 uri, v
prostorih občinske uprave Občine Šentjernej, Prvo-
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majska 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).
Številka: 350-31/2011
Datum: 05.12.2011
Občina Šentjernej
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 12/07, UPB1)
razglašam
Sklep o javni razpravi predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2012
Številka: 032-104/2011-OS
Datum: 02.12.2011

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/2008. 79/2009. 51/2010),
22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 12/2007-UPB1, 7/2010) ter 96. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 6/2010), je Občinski svet
Občine Šentjernej na 3. izredni seji dne 02.12.2011 sprejel
SKLEP
O JAVNI RAZPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2012
1.
Občinski svet občine Šentjernej daje predlog
Proračuna Občine Šentjernej za leto 2012 v javno
razpravo.

4.
Sklep velja naslednji dan po sprejemu in se ga skupaj s
predlogom proračuna objavi na spletni strani Občine
Šentjernej in na krajevno običajen način.

2.
Javna razprava o predlogu Proračuna občine Šentjernej
za leto 2012 traja od 03.12.2011 do vključno 17. 12.
2011.
V času javne razprave je predlog proračuna objavljen
na spletni strani Občine Šentjernej, dostopen pa je tudi
v sejni sobi Občine Šentjernej.

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

3.
Predlog proračuna Občine Šentjernej za leto 2012
lahko vsi zainteresirani v času javne razprave
vpogledajo na občinski upravi Občine Šentjernej v
času uradnih ur. Pisne pripombe in predloge se lahko do
zaključka javne razprave posreduje županu Občine
Šentjernej. Navodila za vlaganje predlogov in pripomb
se objavi na spletni strani občine.
Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občina Šentjernej
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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