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Vransko, 20.2.2017

Na osnovi 23. (lena Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur. l. RS, 5t. 44199,
42100,13/01 in Uradne objave Obdine Vransko, 5t.5412016),

SKLICUJEM

2. izredno sejo Obiinskega sveta Obiine Vransko, ki bo v torek,21. februarja20lT,
ob 20. uri v sejni sobi obiine Vransko, Vransko 66a.

Predlagam naslednji dnevni red:
l. Obvezna razlaga 21. ilena Odloka o obiinskem prostorskem nairtu Obiine Vransko,

poglavja 3.6.5. opredelitve podrobnej5e namenske rabe prostora

ObrazloZitev:
re. I
Odlok o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 38/08; v
nadaljnjem besedilu: Odlok) v poglavju 3.6.5 21. dlena opredeljuje podrobnej5e namenske
rabe prostoru znotraj obmodja predvidenega urbanistidnega nadrta Vransko.

Iz opredelitve namenske rabe v obmodju prostorske enote VRl3-19/SS4 v tabeli 10 drugega
odstavka poglavja 3.6.5 21. dlena Odloka, ni enoznadno razvidno, da se opredelitev namenske
rabe v tabeli l0 ne nana5a na celotno obmodje prostorske enote VRl3-lg/SS4, ampak
izkljudno na del obmodja prostorske enote, ki se v skladu s Strokovnimi zasnovami varstva
kulturne dedi5dine za obmodje obdine Vransko, Seznam enot kulturne dedi5dine v Obdini
Vransko in grafidni izris v M 1:25.000 (izsek v M 1:5000) (Zavod za varstvo kulturne
dedi5dine Slovenije, Obmodna enota Celje, marec 2008) nahaja znotraj obmodij enot kultume
dediSdine 10417 Vransko - Dvorec in 10420 Vransko - Po5tna postaja Vransko 16.

Obmodje izven enot kulturne dedi5dine namred predstavlja stanovanjsko obmodje, znotraj
katerega so v skladu z opredelitvami v tabeli 9 istega poglavja, v okviru prenov stavb in
zapolnitev obmodja, dovoljene enostanovanj ske ali dvostanovan gradnje

AN
uSnik

Vabljeni:
- dlani obdinskega sveta - 1 lx
- zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
- predstavniki politidnih strank v obdini po seznamu -
- sredstva javnega obveSdanja po seznamu / po e-po5ti

Objavljeno:
- oglasna deska,
- spletna stran www.vransko.si


