Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO
1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr), 43/11-ZKC-C, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012,
14/2015-ZUUJFO) ter Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 70/08-ZVO-1B, 108/09,
48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016),
Občina Kamnik objavlja
JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB
IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU,
TER OKOLJSKEGA POROČILA ZA OBMOČJE B 23 JATA

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 23 Jata (Uradni
list RS, št. 53/2010) (v nadaljevanju SD OPPN B23 Jata št.1), ki ga je izdelala družba OSA
arhitekti d.o.o. Maribor ter Okoljsko poročilo, ki ga je izdelala družba SIPPO svetovanje in
projektiranje na področju okolja, d.o.o., Ljubljana. Območje sprememb in dopolnitev OPPN
se nanaša na parcele številka: 649/4, 649/5, 649/16, 649/17, 649/24, 649/12, 649/13, 649/15
vse v k. o. Podgorje.

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev za vse zainteresirane občane bo potekala od 1. junija 2017 do vključno 3.
julija 2017.
Ogled dopolnjenega osnutka SD OPPN B23 Jata št. 1, ter okoljskega poročila je možen v
prostorih Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.
V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani
Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik/obcinski-prostorski-nacrt
Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava SD OPPN B23 Jata št. 1, ki bo
potekala v sredo, 7. junija 2017, ob 17. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II.
nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.
Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in
predlogov na dopolnjen osnutek SD OPPN B23 Jata št. 1. Rok za podajo pripomb in
predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo
pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na

javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja,
do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.
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