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LJUBNO

2159. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka občinskega 
prostorskega načrta Občine Ljubno

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 7. člena Sklepa 
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 97/07) ter 31. člena Statuta Občine 
Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je župan Občine Ljubno 
sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega 
načrta Občine Ljubno

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega pro-

storskega načrta Občina Ljubno (v nadaljevanju OPN), ki 
ga je pod številko projekta 722/13 (verzija 3), junij 2017, 
izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, 
Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje ter okoljsko poročilo, ki ga je 
pod številko projekta OP_04.15.O, november 2015, dopol-
nitev februar in april 2017, izdelalo podjetje Matrika ZVO, 
Zdravje, Varnost, Okolje, d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana 
ter poglavje narava in dodatek za presojo sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov na varovana območja, ki ga je pod 
številko projekta 244/15, september 2015, dopolnitev februar 
in marec 2017 izdelalo podjetje IPSUM, okoljske investicije, 
d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale.

II.
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno v 

sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 
Savinji. Javna razgrnitev bo trajala od 21. avgusta 2017 do 
22. septembra 2017. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za 
ogled v delovnem času občinske uprave.

III.
Za pripravo OPN je bilo potrebno izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje. Okoljsko poročilo je bilo potrebno skupaj z 
OPN poslati na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Okolj-
sko poročilo se javno razgrne istočasno z OPN.

IV.
V času javne razgrnitve OPN bo organizirana javna 

obravnava, ki bo v četrtek, 7. septembra 2017, s pričetkom ob 
16.00 uri, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji, Foršt 6, 3333 
Ljubno ob Savinji.

V.
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi 

zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjenemu 
OPN-ju. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knji-
go pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov 
Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji 
ali na elektronski naslov: obcina@ljubno.si. Ustno se lahko 
pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za 
dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom 
javne razgrnitve.

VI.
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred 

začetkom javne razgrnitve z javnim naznanilom po svetov-

nem spletu (www.ljubno.si) in na krajevno običajen način. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
svetovnem spletu (www.ljubno.si) ter začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 007-05/2017-1
Ljubno, dne 27. julija 2017

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

2160. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 
št. 607, k.o. 2318 – BILJE

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – 
Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 
19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16 – odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kosta-
njevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo 
in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 29. 
redni seji dne 13. 7. 2017 sprejel

 S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra  
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 

št. 607, k.o. 2318 – BILJE

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – jav-

nega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepre-
mičnina parc. št. 607, k.o. 2318 – BILJE, ki v naravi predstavlja 
javno pot, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 75/15) 
kot javna pot JP 759011 Križ Cijanov–Laz (križišče).

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremič-
nina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-28/2017-2
Miren, dne 13. julija 2017

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar l.r.


