Na podlagi 50., 53. in 60.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007,
70/2008-ZVO-1B-108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013, Skl. US: U-I-43/13-8, 14/2015-ZUUJFO) ter Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1) Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 49/2006 - ZMetD, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015) in 31. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/2015) izdaja župan Občine Kamnik

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje
K-9 Šole - del
Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole - del, ki ga je izdelala družba Geoplan
d.o.o. Kamnik.
Območje sprememb in dopolnitev UN se nanaša na parcele številka: 175/22, 175/23, 176/13, 176/14,
298/1, 304/9, 311/13, 311/17, 311/19, 311/23, 311/24, 311/25, 311/27, 311/28, 311/20, 311/33,
311/34, 311/35, 311/36, 311/37, 311/38, 311/39, 311/40, 1443/1, 1502/8 in 1502/18, vse v k.o.
Kamnik.
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 19861990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z UN opredeljeno kot območje
K9 Šole – del namenjeno za družbene dejavnosti, parkovne in rekreacijske površine.
Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev bo potekala od 20. oktobra do vključno 5. novembra 2015.
Gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega
načrta K-9 Šole-del bo na vpogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob
ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od
8. do 13. ure.
Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, 28. oktobra 2015, s
pričetkom ob 17. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje.
Način in rok za podajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo pripombe in
predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predloge se lahko v času javne razgrnitve na javni obravnavi poda ustno, sicer pa pisno,
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne
razgrnitve.
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