URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 9/2017
Šentjernej, 7. november 2017

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:
OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Občina Šentjernej z

J AV N I M N A Z N A N I L O M

obvešča občane, zainteresirano javnost in lastnike nepremičnin
na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta, da bo
JAVNA RAZGRNITEV
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
»POČITNIŠKO NASELJE GORENJE VRHPOLJE (JUG)«
Akt bo razgrnjen v času od 8. novembra 2017 do 7. decembra 2017,
v prostorih Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej (soba 9, I. nadstropje). Načrt je tudi javno dostopen na spletnem
naslovu http://www.sentjernej.si/index.php/okolje-in-prostor/akti-v-pripravi.
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana

JAVNA OBRAVNAVA
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
»POČITNIŠKO NASELJE GORENJE VRHPOLJE (JUG)«,
ki bo v sredo, 29. novembra 2017, ob 17. uri, v sejni sobi (II. nadstropje) Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu. Pripombe k dopolnjenem
osnutku akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju, ki je predmet obravnave, 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 za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo,
da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
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OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A,109/12 in 76/14 – odl. US in 14/15 -ZUUJFO) ter 15.
člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2012 UPB2) Občina Šentjernej objavlja

J AV N O N A Z N A N I L O

o javni objavi predloga
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej
1. Javno se v kratkem postopku (53.a člen ZPNačrt) objavi predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega Občine Šentjernej
(v nadaljevanju: predlog prostorskega akta). Čas trajanja javne objave je 15 dni.
2. Predlog prostorskega akta se nanaša na odpravo neskladja med tekstualnim delom in grafičnimi prikazi izvedbenega dela OPN, in
sicer:
• na dopolnitev 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej,
Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/13, v nadaljnjem besedilu SD OPN1, z navedbo naslova izdelane karte, ki prikazuje
osnovno namensko rabo in območja urejanja OPPN, tako da se na koncu tretjega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda naslov
izdelane karte, ki se glasi: »5. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in območja enot urejanja prostora OPPN
(M 1: 30.000).«.
• na dopolnitev 112. člena odloka o SD OPN1 (veljavnost in spremembe sprejetih občinskih prostorskih aktov) glede ugotovitve
o prenehanju veljavnosti ureditvenega načrta potok Kobila v Šentjerneju (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/97) na
presečnem območju z EUP ŠEN43-I,u, tako da se za parc. št. 538/3 doda parc. št. »538/7« in za parc. št. 541/1 »ter 541/4«.
3. Javna objava predloga prostorskega akta bo potekala v prostorih Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, Šentjernej (soba 9, I.
nadstropje), od srede, 8. novembra 2017, do vključno srede, 22. novembra 2017.
4. V času javne objave lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k predlogu prostorskega akta na naslov: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej ali pa jih na mestu objave vpišejo v knjigo pripomb. Šteje se, da je pri dajanju pripomb
in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej
navesti.
5. Javno naznanilo se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, na oglasni deski Občine Šentjernej in na spletni strani Občine
Šentjernej, kjer bo v času javne objave objavljen predlog prostorskega akta v elektronski obliki.
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