
OBČINA SVETI TOMAŽ 
ŽUPAN 
 
Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 199/21) v 
povezavi s 119. in 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 37. člena 
Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07, Uradno glasilo Občine Sveti 
Tomaž, št. 20/17 in 9/18) izdajam 
 
 

SKLEP 
o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo govejega hleva v k.o. 

Rakovci in Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo govejega hleva v 
k.o. Rakovci 

 
I. 

 
Javno se razgrneta dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo 
govejega hleva v k.o. Rakovci, ki ga je pod številko OPPN-15/2020 izdelalo podjetje ZEU družba za 
načrtovanje in inženiring, d.o.o, Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota in Okoljsko poročilo 
za Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci, ki sta ga pod številko 
OP-1/22 izdelali podjetji ZEU družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o, Ulica Staneta Rozmana 5, 
9000 Murska Sobota in LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p., Vrbljene 21, 1292 
Ig. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2333. 
 

II. 
 
Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo govejega hleva v k.o. 
Rakovci in Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo govejega hleva v k.o. 
Rakovci bosta razgrnjena v prostorih Občine Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž in na 
spletni strani https://sv-tomaz.si/  
 
Javna razgrnitev bo trajala od 16.01.2023 do 17.02.2023.  
 
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci in Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za 
gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci bo organizirana javna obravnava, ki bo Kulturnem domu Sveti 
Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž, v sredo 25.01.2023 ob 17.00 uri. 
 

III. 
 

V času javne razgrnitve lahko zainteresirani v knjigo pripomb vpišejo pisne pripombe k dopolnjenemu 
osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci in 
Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo govejega hleva v k.o. Rakovci ali 
jih pošljejo na Občino Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž in obcina@sv-tomaz.si  
 
 
Številka: 350-0001/2021 
Sveti Tomaž, dne 09.01.2023 
 
               Mirko CVETKO 
                         ŽUPAN OBČINE SVETI TOMAŽ 
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