OBČINA ŠENTJUR

Številka: 352-10/2004 (261)
Šentjur, 19. 12. 2012
Župan Občine Šentjur na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št.
37/11 - uradno prečiščeno besedilo) zavzema
STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI
na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta in na okoljsko
poročilo k OPN
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B)
je župan Občine Šentjur dne 27. junija 2007 sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Šentjur (v nadaljevanju OPN Šentjur).
Občina v skladu z zakonodajo vodi postopek sprejema novega prostorskega akta, ki bo
nadomestil do sedaj veljavni dolgoročni plan občine in trenutno veljavne prostorsko
ureditvene pogoje ter druge izvedbene akte. Vsebina, oblika in način priprave OPN Šentjur je
predpisana s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Ur.l. RS, št. 99/07).
Ob upoštevanju razvojnih potreb občine Šentjur in individualnih pobud občanov je bil izdelan
osnutek OPN Šentjur, ki je bil podlaga za pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora. Po
prejemu omenjenih smernic je sledilo usklajevanje razvojnih potreb občine Šentjur in
individualnih pobud občanov z zahtevami nosilcev urejanja prostora. Po usklajevanju je bil
izdelan dopolnjen osnutek OPN Šentjur.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Šentjur je potekala v prostorih Občine Šentjur v
času od 16. 07. 2012 do vključno 16. 08. 2012. Občani so imeli v času javne razgrnitve
omogočen tudi vpogled v vse izdelane strokovne podlage in študije in sicer v delovnem času
občinske uprave v prostorih Občine Šentjur. Na spletni strani http://www.sentjur.si/ je bil
javno razgrnjen besedilni del dopolnjenega osnutka OPN Šentjur ter grafični del oz. prikaz
predvidene namenske rabe.
Javna obravnava v okviru javne razgrnitve je potekala dne 19.07. 2012 v sejni sobi Občine
Šentjur. Občani in vsi zainteresirani so lahko v času javne razgrnitve podali mnenja in
pripombe, ki jih je bilo možno posredovati v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti z
pripisom »Pripombe in predlogi na javno razgrnitev OPN Občine Šentjur«.
V času javne razgrnitve OPN in OP Šentjur je bilo pridobljenih 69 pripomb in predlogov. Na
podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07,
70/08-ZVO-1B) občina sprejme stališče do pripomb in predlogov, ki so bili podani v času
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Šentjur in OP Šentjur.
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Stališče do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN in OP
Šentjur sta preučila in pripravila pristojna služba Občine Šentjur za urejanje prostora ter
izdelovalec prostorskega načrta, RRD d.o.o. iz Domžal.
Stališča se objavi na spletni strani občine Šentjur (http://www.sentjur.si) v celoti s prilogo in v
Uradnem listu Republike Slovenije obvestilo brez priloge.

Župan Občine Šentjur
mag. Marko DIACI
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