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Obtinskemu svetu ObIine Vransko

Zadeva: Predlog obvezne razlage 9. dlena Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine
Vransko (Uradni list RS, 5t. 38/08) za gradnjo kmetijskih objektov za potrebe kmetije na
obmodj u kmetij skih zemlj i5d

Predlagatelj in porodevalec: Franc Su5nik, Zupan

Pravna osnova: Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t.

38/08)

ObrazloZitev

Razlogi za sprejem sklepa

Glede na potrebe po Siritvi kmetij se za gradnjo kmetijskih objektov, de v obmodju kmetije ni
zadostnega prostora v prostorskih enotah SS in SK, gradnja kmetijskih objeklov izvaja tudi na
kmetijskem zemlji5du, pod pogojem, da je lokacija predvidenega objekta dim bliZe obstojedi
lokaciji kmetije ter naselja oziroma zaselka, ob obstojedi cesti in je mogode z razumnimi stroSki
zagotoviti komunalno opremo zemlji5da. Predvideni objekti pa ne smejo biti v nasprotju z interesi
kmetijstva in ne smejo ovirati osnorme dejavnosti.

Predlos sklepa
Oblinski svet Obdine Vransko sprejme sklep o obvezni razlagi 9. Ilena Odloka o obEinskem
prostorskem nairtu ObEine Vransko (Uradni list RS, 5t. 38/08) za gradnjo kmetijskih
objektov za potrebe kmetije na obmolju kmetijskih zemljiSl v predloZenem besedilu. Sklep
priine veljati naslednji dan po objavi v ObEinskem Informatorju - Uradne objave obiine
Vransko.

Franc Su5nik, l.r.
Zupan
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PREDLOG

Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17110 in 53/10 ter
Uradne objave Obdine Vransko, it. 21120'12, 4612015 in 5412016\ in 70. dlena
Poslovnika obainskega sveta Obdine Vransko (Uradni list RS, St. 44199, 42lOO in
13/01 ter Uradne objave obdine Vransko 5t. 54/16) je obainski svet Obaine Vransko
na ................ seji dne ................. sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
9. dlena Odloka o obdinskem prostoEkem na6rtu Obeine Vransko

1. dlen
(predmet obvezne razlage)

Odlok o obainskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 38/08; v
nadaljnjem besedilu: Odlok) v 9. 6lenu opredeljuje prostorsko izvedbene pogo.je za
posamezna obmodja namenske rabe.

2. 6len
(obvezna razlaga 9. dlena Odloka)

Stevilka: 350-01/201 7-03
Vransko, ....................

Zupan ObEine Vransko
Franc Susnik

Obdinski svet Obdine Vransko sprejema obvezno razlago 9. 6lena Odloka, ki se glasi:

,Odlok o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko (Uradni list RS, St. 38/08)
dovoljuje na obmoaju kmetijskih zemljisd gradnjo kmetijskih objektov, de za potrebe
kmetije ni mogode uporabiti zemljisd v prostorskih enotah SS in SK in je lokacija aim
blize obstojedi lokaciji kmetije ter naselja oziroma zaselka, ob obstojeei cesti in je
mogoae z razumnimi stroski zagotoviti komunalno opremo zemljisda.

Predvideni objekti ne smejo biti v nasprotju z interesi kmetijstva in ne smejo ovirati
osnovne dejavnosti.(

3.6len
(zadetek veljavnosti obvezne razlage)

Ta obvezna razlaga zadne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Obdine
Vransko >Obdinski informator - Uradne objave Obdine Vransko(.
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Zadeva'. Obvezna razlaga f. ilena Odloka o obiinskem prostorskem nairtu Obiine
Vransko (Uradni list RS,5t.38/08) za gradnjo kmetijskih objektov za potrebe
kmetije na obmoiju kmetijskih zemlji5i

9. dlen Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu obdine Vransko (Uradni tist RS, St. 38/08),
opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje za posamezna obmodja namenske rabe, kjer so v
tabeli 5 navedeni podrobnej5i pogoji za posamezna obmodja namenske rabe.

V Odloku opredeljeni pogoji na obmodju kmetijskih zemlji5d dolodajo:

Obmoija kmetijskih zemljiii se urejejo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo to podroije,
pri tem pa je na opredefenih obmoijih naravne in kulturne dediiiine potrebno iim bolj
ohraniti obstojeio rabo lonetijskih povriin. Morebitne agrarne operacije je dovoljeno izvajali
le v skladu s predpisi. Pri izkoriiianju lonelijskih povriin je potrebno zagotoviti takien natin
obdelave, da bo ohranjena in zagotovljena pestrost lcrajine. Seinja posameznih dreves in
omejkavje dovoljena v skladu s predpisi in gozdnogojinenimi nairti.
Na obmoiju kmetijskih zemljiii so dovoljeni ie naslednji posegi:

- lonetijsko prostorsko ureditvene operacije in melioracije:
- vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;
- sanacije diuj ih peskokopov, gramoznic in odlagaliii odpadkov v osnor)no namensko

rabo;
- urejanje in gradnja poljskih poti, peipoti in kolesarskih poti;
- gradnja pomoinih lcrnetijsko- gozdarskih objehov, ograj za paio iivine in zaiasnih

objektov namenjenih prireditvam v skladu s predpisi;
- gradnje in postavitve napajaliii in naprav in opreme za varstvo pred toio.

Gradnja ostalih objektov je moZna le v skladu z OPN obiine Vransko

Ce za potrebe kmetije ni mogoie uporabili zemljiSi v prostorskih enotah SS in SK, je pod
posebnimi pogoji dopustno na lcrnetijskem zemljiiiu:

- objekti in naprave v okviru preselitve lvnetije so dopustni ob pogoju, da so v skladu
OPN Vransko;

- preselitev bnetije predstavlja strnjeno celoto, stanovanjski objekt s preostslimi objekti
hnetij e;

- je lega iim bliije obstojeii lokaciji hnetije ter nasefa oziroma zaselka, ob obstojeii
cesti inje mogoie z razumnimi stroiki zagotoviti komunalno opremo zemljiiia;

- ne bo povzroiila vidnega razvrednotenja prostord.;
- ne bo povzroiila negativnih vplivov na okolje;



- ne bo ogrozala nardvnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediiiine ler
ktkovosti naravnih virov ali oteievala kmetijske dejavnosli drugih.

Vadbeni objekti;
- vadbeni objekti, namenjeni iportu in relcreaciji na prostem so: kolesarska steza,

sprehajalna pot in druge ureditve, skladno z zakonom.
Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti
oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje
o b i ins lce ga upr ar) ne gq o r gdna, pris t oj ne ga za hne t ij s n o.

Iz navedenega sledi, da Odlok o Obiinskem prostorskem nairtu Obiine Vransko
(Uradni list RS,5t.38/08), dovoljuje na obmoiju kmetijskih zemlji5i gradnjo kmetijskih
objektov, Ie za potrebe kmetije ni mogoCe uporabiti zemlji5l v prostorskih enotah SS in
SK in je lokacija Iim blEe obstojeii lokaciji kmetije ter naselja oziroma zaselka, ob
obstojeii cesti in je mogoie z razumnimi stroSki zagotoviti komunalno opremo zemlji5Ia.
Predvideni objekti pa ne smejo biti v nasprotju z interesi kmetijstva in ne smejo ovirati
osnovne dejavnosti.

Pripravila:
Marija Jerman

Zupan obdine Vransko
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