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Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko
enoto EUP NC -32 v Novi Cerkvi (Klinc)
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2020
Datum objave: 27.11.2020
Datum začetka veljavnosti: 28.11.2020

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017),  Sklepa o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega  načrta,  Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.
3/2016), je župan Občine Vojnik  sprejel
 

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  ZA PROSTORSKO ENOTO EUP NC
-32 V NOVI CERKVI (KLINC)

 
I.

Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka občinskega podrobnega prostorskega, ki ga je
izdelalo podjetje  AR PROJEKT Planinska cesta 5, Sevnica št. 4/2019.
 

II.
Občina Vojnik je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017..) pristopila k izdelavi
Občinskega podrobnega prostorskega načrta  za prostorsko enoto EUP NC -32 v Novi Cerkvi (Klinc), (v
nadaljevanju: OPPN). Sklep o začetku postopka priprave OPPN je bil objavljen v uradnem glasilu
slovenskih občin.
Nadaljnji postopek priprave OPPN je potekal po vrstnem redu kot je predvideno v sklepu (vsa dokazila
se hranijo v spisu postopka v arhivu Občine Vojnik). Območje izdelave OPPN za del območja enote
urejanja prostora ( EUP) NC-32 je v skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik
(Uradno glasilo slovenskih občin 59/16, 6/17-spremembe in dopolnitve OPN) v nadaljevanju: OPN)
predviden občinski podrobni prostorski načrt z oznako EUP NC-32. Območje OPPN meri 0,53 ha in
obsega zemljiške parcele št. 677/6, 677/7, 677/8, 677/9, 677/10, 677/11,677/12 k.o. Strmec pri
Vojniku. Načrtovana je gradnja šestih stanovanjskih stavb etažnosti do največ P, P+M ali P+N.
Območje je delno komunalno opremljeno in prometno neposredno dostopno iz lokalne ceste.
Predmet načrtovanja OPPN je umestitev stanovanjskih stavb s pripadajočo javno gospodarsko
infrastrukturo in priključitvijo nanjo.
 

III.
Javna razgrnitev osnutka OPPN, se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem glasilu
slovenskih občin, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna razgrnitev traja 30
dni. Javna obravnava bo v sredo 16.12.2020 ob 15.30 v sejni sobi Občine Vojnik (I.nadstropje),
Keršova 8, Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek, ki je objavljen tudi na
spletni strani občine https://www.Vojnik.si/. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. (Zaradi nastale situacije, se morajo stranke predhodno naročiti in v kolikor
javne razprave nebo dopustno izvesti bomo sporočili nov datum javne razprave)
 

IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni posredujejo pripombe in svoja stališča županu
Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom. Pripombe in stališča
iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se
pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki jih posreduje v potrditev
Občinskemu svetu Občine Vojnik.
 

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Občina Vojnik
skladno z 298. člen ZUreP-2 objavi ta sklep na svetovnem spletu (spletne strani Občine Vojnik,
https://www.Vojnik.si/).
 
Številka: 350-0011/2019
Datum: 20.11.2020       
 

 Občina Vojnik
 Branko Petre, župan
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