
OB.INA SELNICA OB DRAVI
SLOVENSKI TRG 4, 2352 SELNICA OB DRAVI

Napodlag 112. v povezavt s 119. dlenom zakona o urelanju prostora (uradn list RS, st.61/17) in43.
elena zakona o varstvu okolja (uradni list RS, 5t. 39/06 - uradno precisaeno besedilo, 49/06 - zN4etD,
66/06 - odl. U S, 33/07 - ZPNacrt, 57108 - ZFO-|A,70/08, 1OB/09, 1 08/09 - ZpNacrt -A, 48t12, 57 t12.
92113,56115, 102115, 30116,61117 - c2,21t18 - zNorg,84/18 - ZTURKOE in 158/20) ter 30. atena
statuta obiine selnica ob Dravi - uradno predisaeno besedilo upBl (l\4uv, st. 35/17) zupanja oboine
Selnica ob Dravi s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvesda javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev ureditvenega nae rta in okoljskega po106ila za spremembe

in dopolnitve ureditvenega nairta obmodja gramoznice v Selnici ob Dravi

t.

Obcina Selnica ob Dravi od 18. januarja 2021 do vktjuano 19. februarja 2A21 lavno razsftnja.
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega naarta obmoOja gramoznice v Selnici ob
Dravi ki ga je izdelalo podjetje TIURB d o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 l\ilaribor novembra 2020 (st
projekta 2712019) in

- okoljsko poroeilo za spremembe in dopolnitve uredrtvenega naarta gramoznica Selnica ob Dravi,
kl ga je izdelalo podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubtjana m4a 2O2O
(51. projekta 2001 20-jh).

.

Gradlvo iz prej5njega clena bo javno razgrnjeno:
v tiskani obliki v prostorih Obdlne Selnica ob Dravi, Slovenskl trg 4, Selnica ob Dravi (ob oglasni
deski na vhodu). V prostorih obcine je treba upostevati veljavne ukrepe za za)ezitev Sirjenja okuzb
z virusom SARS-CoV-2,
v elektronski obliki na spletni strani Obaine Selnica ob Dravi (https://www.selnica. si/javne-objave-
in-razgrnitve/prostorski-akti-v-pripravi/oppn-gramozn ica/). Na navedeni spletni strani bodo
objavljene tudi predstavitve izdelovalcev dokumentov.

.

Javna obravnava dopolnlenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega nacrta in okoljskega
porocila za spremembe in dopolnitve ureditvenega nacrta gramoznjca Selnica ob Dravi bo izvedena v
ponedeljeK. 15. 2. 2021. oo 17. Jri.

V skladu z Zakonom o lnterventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidernije COVID-19
(Uradni list RS, St. 175120 in 2A3120) se javna razgrnitev rn obravnava prostorskih aktov v casu
epidemije covlD-19 izvedeta s sodelovanjem zainteresirane javnosti na daljavo s pomoajo
elektronskih sredstev. zato boJavna obravnava, v kolikorje zaradi epidemije navedenega dne ne bo
mozno zagotoviti v Konferendni sobi v pritliiju Obdine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob
Dravi potekala v obliki video konference, preko spletne aplikacije.

Zaradi ustrezne organizacije izvedbe je potrebno udeleZbo na javni obravnavi predhodno najaviti na
naslov info@selnica.si do 12. ure dne 12.2.2021. po predhodni najavi bo na e-postni naslov
prijavljenih udelezencev poslana potrditev in naein udelezbe oz. povezava za udele2bo na video
konferenci.

f el.: 02 6730 2O7 , Faks. 02 6730 214: e-poata; info@selnica.si



tv.

v oasu javne razgrnitve Iahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu
gradivu ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Posredovani osebni podatkl se bodo v
skladu z 56. 0enom zakona o urejanju prostora obdelovali le za namen postopka, ne bodo javno
objavljeni in bodo varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

P sne pn pombe se lah ko posljejo na naslov: obdina seln ica ob Drav , slovenski ttg 4. 23s2 seln ica ob
Drav, na elektronski naslov info@selnica.si ali se na mestu javne razgrnitve vpisejo v knjlgo pripomb.
Rok za podalo pripomb poteae zadnli dan javne razgrnitve, to je dne 19. 2. ZAZ1.

Obdina bo pripombe in predloge preudila, do nj)h zavzela stalisda in jih objavila na oglasni deski in
spletni strani obdlne (https;//www. seln ica. si/.javne-objave-in-razgrn itve/prostorski-akti-v-pripravi/oppn-
gramoznica/).

V.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani (https:i/www. seln ica. si) in oglasni deski Obdine Selnica
ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi Obvestilo o javni razgrnitvi se objavi tudi v Selniskih
novicah.

Stevilka: 350-8/2019
Selnica ob Dtavi, 11. 1 2021

dr. Vlasta KRMELJ
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