URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 29. marec 2013
VSEBINA

Številka 29/2013
Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu
znaša skupaj 2.160 m2 in je natančno razvidna iz grafične
priloge k temu sklepu, ki je njegov sestavni del.

AKTI

2. člen

1. SKLEP o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,
334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa

AKTI
1. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2,
334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB2) ter na osnovi 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet
Občine Vransko na 11. redni seji dne 18. 9. 2012
obravnaval predlog širitve območja stavbnih zemljišč za
potrebe proizvodno skladiščnih objektov in manipulativnih
površin Ogrevanje Sedeljšak d.o.o. in širitve kmetijsko
turistične dejavnosti kmetije Pečečnik - Savinek ter sprejel
naslednji
SKLEP
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu
zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o.
Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa

1. člen
Sprejme se sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, ki
dopolnjuje Občinski prostorski načrt (Uradni list RS št.
38/08).
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko se v
območje stavbnih zemljišč z oznako A razširijo oziroma
dodatno vključijo naslednja zemljišča:
- parc. št. del 333/1, del 334/3, del 334/1, del 333/2 in del
334/5 k.o. Jeronim za potrebe proizvodno skladiščnih
objektov in manipulativnih površin v velikosti 1.460 m2, za
Ogrevanje Sedeljšak in
- parc. št. 3/3 k.o. Prekopa za potrebe širitve kmetijsko
turistične dejavnosti v površini 700 m2, za kmetijo Savinek
– Pečečnik.
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Skladnost sklepa z 29. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 57/12, 109/12) sta preverila Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 31. 1. 2013
podalo pozitivno mnenje št. 35026-5/2012- MOP/601021359.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za celovito
presojo vplivov na okolje je dne 4. 2. 2013 podalo pozitivno
mnenje št. 35409-21/2013/3.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.
4. člen
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh
letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja
za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje
veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga
objavi v Uradnih objavah Občine Vransko in na svoji spletni
strani.

Številka: 350-04/2012-03
Vransko, 29. 3. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Priloga 1:
- grafična priloga dopustne širitve območja stavbnih
zemljišč Ogrevanje Sedeljšak d.o.o.

Priloga 2:
- grafična priloga dopustne širitve območja stavbnih
zemljišč kmetije Savinek - Pečečnik
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Priloga 1:
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Priloga 2:

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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