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Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi okoljskega poročila in o podaljšanju
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Grosuplje

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZV0-18, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, Odl. US 35/13), 43. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, Odl.
US 28/06, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, Odl. US 66/06, Odl.
US 112/06, 33/07 ZPNacrt, 57/08 – ZF0-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNacrt-A, 48/12, 57/12, Odl. US 97/12) in 34. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni
obravnavi okoljskega poročila in o podaljšanju
javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Grosuplje
I.
Občina Grosuplje obvešča javnost o javni razgrnitvi in
javni obravnavi okoljskega poročila (OP) (Locus, prostorske
informacijske rešitve, d.o.o., Domžale, januar 2016, dopolnjeno maj 2016) z Dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe
planov na varovana območja (Dodatek) (IPSUM, Okoljske investicije, d.o.o., Domžale, januar 2016, dopolnjeno april 2016)
(OP). Okoljsko poročilo se razgrne na podlagi 42. člena Zakona
o varstvu okolja.
Hkrati Občina Grosuplje obvešča javnost o podaljšanju
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN 1. Gradivo SD
OPN 1 se je dopolnilo v tekstualnem delu z dodatnimi omilitvenimi ukrepi na podlagi mnenja Ministrstva za okolje in prostor,
Direkcije RS za vode. Dopolnitev gradiva je posebej prikazana
v okviru gradiva za javno razgrnitev SD OPN.
II.
Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev OP ter Dodatka bo potekala od torka
9. avgusta do vključno petka 9. septembra 2016.
Javna razgrnitev SD OPN 1 se podaljša od srede 24. avgusta 2016 do vključno petka 9. septembra 2016.
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje (Urad za prostor,
2. nadstropje), v času uradnih ur, in sicer:
ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure,
ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure,
ob petkih od 8.00–11.00 ure.
Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OP in Dodatka ter dodatna javna obravnava SD OPN 1 bo potekala v Dvorani družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje v sredo 31. avgusta
2016 ob 16.00 uri.
III.
Gradivo OP ter Dodatka bo javno dostopno na spletni
strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html ter na Uradu za prostor v času uradnih ur.
Gradivo za SD OPN 1 je že javno dostopno na spletni
strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html ter na Uradu za prostor v času uradnih ur.
Način in rok za podajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve OP in v času podaljšanja javne
razgrnitve SD OPN 1 lahko vsi zainteresirani na naslov Občine

Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje posredujejo pisne
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SD
OPN 1 ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.
Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu
poteče zadnji dan razgrnitve.
Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih
zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča
bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske
občine in ne z osebnimi podatki.
IV.
Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, na spletni
strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si in na oglasni deski
Občine Grosuplje.
Št. 3505-0003/2012
Grosuplje, dne 22. julija 2016
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

IDRIJA
2319.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja prihrankov energije z namenom
energetske sanacije javnih objektov v lasti
Občine Idrija

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
in 57/11 – ORZGJS40) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13)
je Občinski svet Občine Idrija na 12. seji dne 7. 7. 2016 sprejel

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov
energije z namenom energetske sanacije javnih
objektov v lasti Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina odloka)
(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije z namenom
energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Idrija v eni
izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Ta odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti
koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in
druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
(3) Ta odlok skladno s tretjim odstavkom 36. člena Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu predstavlja koncesijski akt.

