Šentjernej, 15. september 2009
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 15. člena Statuta
Občine Šentjernej - uradno prečiščeno besedilo (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07) je župan Občine
Šentjernej sprejel

SKLEP o spremembi SKLEPA O
ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN
DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA
ZA KVARTARNE IN STORITVENE
DEJAVNOSTI
V ŠENTJERNEJU
1. člen

(predmet spremembe)
(1) Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta za kvartarne in storitvene dejavnosti v Šentjerneju (Uradni vestnik Občine Šentjernej,
št. 1/2009) se preimenuje v Sklep o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za povečanje območja za kvartarne in storitvene dejavnosti v
Šentjerneju – 1. faza (v nadaljevanju: OPPN), pri čemer
se šteje, da se vsebina sprejetega Sklepa, ki ni predmet
sprememb, nanaša na pripravo predmetnega OPPN.

Številka 8/2009
Objava odloka o OPPN v uradnem glasilu
januar 2010

Občina

Kompletiranje končnega dokumenta
januar 2010

izdelovalec

Pri izdelavi OPPN se uporabijo smernice za načrtovanje
pridobljene na podlagi že prej sprejetega Sklepa.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Občine Šentjernej ter pošlje v vednost
Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Številka: 031-05-209/2009
Šentjernej, dne 09.09.2009

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

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

(2) Območje OPPN se dopolni s parc. št. 408/11 in 408/5,
obe k.o. Šentjernej.
(3) Spremenijo se roki izdelave posamezne faze OPPN,
in sicer:
Faza

Rok izdelave

Nosilec

Dopolnjeni osnutek OPPN

september 2009 izdelovalec

Javno naznanilo javne razgrnitve
in javne obravnave OPPN
oktober 2009

Občina

Javna razgrnitev in javna obravnava
oktober 2009

Občina

Številka: 032-306/2009-OS
Šentjernej, 10.09.2009

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno
besedilo ZUJIK-UPB1 in 56/08) in 15. člena Statuta
Občine Šentjernej - uradno prečiščeno besedilo (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07) je Občinski svet
Občine Šentjernej na 7. korespondenčni seji, dne
10.09.2009, sprejel naslednji:

Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
november 2009 izdelovalec,
Občina
Obvestilo lastnikom o stališčih
november 2009 Občina
do njihovih pripomb
Predlog OPPN za pridobitev mnenj
november 2009 izdelovalec
Pridobivanje mnenj

november,
december 2009 izdelovalec

Predlog za sprejem

december 2009 izdelovalec

Sprejem na občinskem svetu

december 2009 Občinski svet

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

SKLEP
Občinski svet Občine Šentjernej določa, da je Kulturni
center Primoža Trubarja določen kot javna kulturna
infrastruktura.

URADNI VESTNIK

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