Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34.
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) Župan Občine
Sevnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve
1. člen
Občina Sevnica obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve
za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora
DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj.
Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.,
Artiče 54i, 8253 Artiče (št. projekta: 2103, Artiče, februar 2021).
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 29.3.2021 do 12.4.2021, v prostorih
Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih
ur in na spletnem portalu Občine Sevnica na povezavi: https://www.obcinasevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021030311073583/lokacijska-preveritev-zaindividualno-odstopanje-od-pip-v-eup-db12tm-za-vrtec-panorama--bostanj .
3. člen
Postopek lokacijske preveritve obsega zemljišča s parc. št. 452/3, 453/2 in 456-del, vse k.o.
1381 - Boštanj.
4. člen
V času javne razgrnitve ima javnost možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno
gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
zvezek pripomb in predlogov, lahko pa se do zaključka javne razgrnitve v pisni obliki pošljejo
na Občino Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektronski naslov:
obcina.sevnica@siol.net .
Občina Sevnica bo podane pripombe oz. predloge javnosti preučila in do njih zavzela
stališča, ki jih bo objavila na spletni strani občine in na oglasni deski, ter jih skupaj z
elaboratom posredovala v obravnavo Občinskemu svetu občine Sevnica.
Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, se
bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjene
lokacijske preveritve in ne bodo javno objavljeni, ter bodo varovani v skladu s Splošno
evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu osebnih
podatkov ter občinskimi internimi akti.
5. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani in na oglasni deski Občine Sevnica.
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