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OBEINSKEMU SVETU

ZADEVA: Obvezna tazlaga 21. dlena Odloka o obdinskem prostorskem na6rtu Ob6ine
Vransko, poglavia 3.6.5 Opredeliwe podrobnei5e namenske rabe ptostot^, z^
obmodie prostorske enote YR13-1g/SS4
Odlok o obtinskem prostorskem nadrn: Obiine Vransko (Uradni list RS, it. 38/08; v nadaljnjem
besedilu: Odlok) v poglavju 3.6.5 21. ilena opredeljuje podrobnejie namenske rabe prostora
znotr ai obmo i a predvidenega urb anistidne ga nil.rta Vran s ko.
j

Iz opredelitve namenske rabe v obmoiju prostorske enote VR13-1g/SSa v tabeli 10 drugega
odstavka poglavja 3.6.5 21. tlena Odloka, ni enoznatno razr.idno, da se opredelitev namenske
rabe v tabeli 10 ne nanaia na celotno obmoije prostorske enote VR13-1g/SS4, ampak izkljuino
na del obmoija prostorske enote, ki se v skladu s Strokovnirni zasnovami varsrva kulturne
dedi5iine za obmoije obiine Vtansko, Seznam enot kulturne dediSdine v Obiini Vransko in
grafidni izris v M 1:25.000 (izsek v M 1:5000) (Zavod za -varstvo kulturne dedi5dine Slovenije,
Obmotna enota Celje, marec 2008) nahaia znotrai obmodij enot kulturne dedi5iine 7041.7
Vtansko - Dvorec in 70420 Vransko - Poitna postaja Vransko 16.

Obmotje izven enot kulturne dedi5iine namred predstavlja stanovanjsko obmotje, znotrui
katerega so v skladu z opredeliwami v tabeli 9 istega poglavja, v okviru prenov stavb in
zapolnitev obmoija, dovoljene enostanovanjske ali dvostanovanjske gradnje.

Obtinskemu svetu zato predlagam, da sprejme naslednji sklep:
Obdinski svet Obdine Vransko spreime Obvezno razlago 21. tlena Odloka o obdinskem
prostorskem nadrtu ObEine Vransko, poglavia 3.6.5 Opredeliwe podrobnei5e namenske
rabe prostota, za obmodie
enote VR13- 1g/SS4, v predloienem besedilu.

ZupaN
Priloge
predlog obvezne
izsekiz grafiinega dela OPN;
pregledna karta enot kultutne dediStine.

PREDLOG

Na podlagi 16. dlena Statuta Ob6ine Vransko (Uradni list RS,5t. 17110 in 53/10 ter
Uradne objave Obdine Vransko, 3t. 2112012, 4612015 in 5412016) in 70. 6lena
Poslovnika ob6inskega sveta Ob6ine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42100 in
13/01 ter Uradne objave Obdine Vransko 5t. 54116) je ob6inski svet Obdine Vransko
na
seji dne
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
21. 6lena Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obiine Vransko,
poglavja 3.6.5 Opredelitve podrobnejSe namenske rabe prostora,
za obmodje prostorcke enote VR13-19/SS4
1 . dlen
(predmet obvezne razlage)

Odlok o obdinskem prostorskem nadrtu Obiine Vransko (Uradni list RS, 5t. 38/08; v
nadaljnjem besedilu: Odlok) v poglavju 3.6.5 21. 6lena opredeljuje podrobnejie
namenske rabe prostora znohaj obmo6ja predvidenega urbanistidnega na6rta
Vransko.
2. dlen
(obvezna razlaga)

Obiinski svet Ob6ine Vransko sprejema obvezno razlago namenske rabe prostora za
obmodje prostorske enote VR1 3-19/SS4, ki se glasi:

>Opredelitev namenske rabe v obmodju prostorske enote VR13-19/SS4, ki je
dolo6ena v tabeli 1 0 drugega odstavka poglavja 3.6.5 21 . 6lena Odloka, se nanasa
izklju6no na del obmo6ja prostorske enote, ki se v skladu s Strokovnimi zasnovami
varstva kulturne dedi56ine za obmo6je ob6ine Vransko, Seznam enot kulturne
dediSdine v Obdini Vransko in grafidni izris v M 1:25.000 (izsek v M 1:5000) (Zavod
za varstvo kulturne dediSdine Slovenije, Obmo6na enota Celje, marec 2008) nahaja
znotraj obmodij enot kulturne dediSdine '10417 Vransko - Dvorec in 10420 Vransko PoStna postaja Vransko 16.

Del obmoija prostorske enote VRl 3-'19/SS4, ki se nahaja izven obmodij enot
kulturne dedi56ine 104'17 Vransko - Dvorec in 10420 Vransko - Postna postaja
Vransko 16, predstavlja stanovanjsko obmodje, znotraj katerega so v skladu z
opredelitvami v tabeli 9 drugega odstavka poglavja 3.6.5 21 . dlena Odloka, v okviru
prenov stavb in zapolnitev obmodja, dovoljene enostanovanjske ali dvostanovanjske
gradnje.(
3.6len
(zadetek veljavnosti obvezne razlage)

Ta obvezna azlaga zaene veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Obdine
Vransko >Ob6inski informator - Uradne objave Ob6ine Vransko<.
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