Šentjernej, 3. februar 2014

Številka 1/2014

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B,
108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 - Skl.
US)
ter 15. člena Statuta Občine Šentjernej – uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07,
7/2010) je Župan Občine Šentjernej sprejel
JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
»MIKLAVŽ - 1«

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Miklavž -1«, ki ga je izdelalo
podjetje BD projektiranje d.o.o., pod št. OPPN 06/13 v oktobru 2013.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v času od 12. februarja do 12. marca 2014 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
sredo 19. februarja 2014, 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 javni obravnavi.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na 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.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej ter na spletni strani (www.sentjernej.si).
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