
Na podlagi 58. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/10-ZU-PUDPP in 106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 35/13 
– sklep US), 30. člena Statuta občine Lenart (MUV, št. 14/2010, 8/2011, 31/2017) in Sklepa o začetku 
priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (MUV, št. 
4/2018) Občina Lenart s tem 
 
 

J AV N I M  N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart 
 

I. 
Občina Lenart naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart, ki ga je pod številko naloge: 17079 
v  marcu 2018 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor. 
 

II. 
Gradivo iz prejšnje točke bo od vključno od 26.04.2018 do vključno 10.05.2018 javno razgrnjeno v 
prostorih občinske uprave Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, soba štev. 7 / 1. nadstropje, v 
času uradnih ur, in na spletni strani Občine Lenart, www.lenart.si .  
 

III. 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za mesto Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/14-novela, 20/14) bo v sredo, 09.05.2018 ob 
16.00 uri v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, soba 21/1. 
nadstropje. 
 

IV. 
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 8/14-novela, 20/14) obsega površine v coni Z-1a in del površin v coni Z-
3. 
 

V. 
V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na 
razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge je možno poslati po pošti na naslov Občina Lenart, Trg 
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah s pripisom: »Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za mesto Lenart« ali na elektronski naslov : obcina@lenart.si z navedbo zgoraj zapisanega pripisa v 
zadevi e-pošte, ali jih kot zapis vpisati v knjigo pripomb na kraju razgrnitve, ali jih podati ustno na javni 
obravnavi. 
 

VI. 
To javno naznanilo se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, na oglasni deski Občine Lenart ter na 
spletni strani Občine Lenart (www.lenart.si), kjer bo v času javne razgrnitve objavljena tudi elektronska 
oblika tekstualnega dela in grafičnega dela dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart. 
 

 

Številka: 3505-2/2018-2 

Datum:   04.04.2018     
                         Župan 

          mag. Janez Kramberger,  dr. vet. med. 
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