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PREDDVOR

Preddvor, 5. avgust 2015

18.
***
Na podlagi 60. člena, v povezavi s 6. odstavkom Zakona
o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št.
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12),
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine
Preddvor (UGOP, št. 08/09, 01/11) je župan Občine
Preddvor sprejel
SKLEP
o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov
javnosti, podanih v času javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za območje
pod EUP BA 04/2 - BAŠELJ
1. člen
Sprejme se stališče do pripombe na dopolnjen osnutek
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
pod EUP BA 04/2 – BAŠELJ, ki je bilo podano v času
javne razgrnitve in javne obravnave.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor in na
spletni strani občine (http://www.preddvor.si).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dani po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor.
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LETO XXI

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA
DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
OBMOČJE podEUP BA 04/2 - BAŠELJ
V času javne razgrnitve, od 12. junija 2015 do 12. julija
2015, so bile na dopolnjen osnutek OPPN pridobljene
naslednje pripombe in predlogi:
številka
pripombodajalec
pripomba podana
datum
povzetek
pripombe

STALIŠČE

1.
župan
na OS dne 24. 06. 2015 (7. seja
OS)
24. 06. 2015
Župan predlaga, da se v odloku
jasno opredeli, da se lahko objekti
ogrevajo samo na lesno bio maso
ali z drugimi obnovljivimi viri (fosilno
ogrevanje objektov ni dovoljeno)
Pripomba bo upoštevana.
Določila 17. člena odloka se
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predvideno je individualno
ogrevanja
stanovanjskih
stavb.
Stavbe se ogreva na lesno bio maso
ali z drugimi obnovljivimi viri
energije. Dovoljena je tudi delna
uporaba električne energije – IR
paneli.«

Na javni obravnavi, ki je bila organizirana dne 24. 06.
2015, ni bilo pripomb, prav tako v času javne razgrnitve
ni bilo pisnih pripomb na mestu javne razgrnitve (v knjigo
pripomb) in tudi ni bilo poslanih pripomb po pošti.
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Občina Preddvor
Miran Zadnikar
župan

PRILOGA
Na podlagi 60. člena v povezavi s 6. odstavkom 50.
člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) je
Občina Preddvor proučila pripombe in predloge javnosti
ter zavzela:

Miran Zadnikar
župan
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