
Na podlagi 7. odstavka 131.. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017) ter na 
podlagi 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 3/2016) občina Vojnik 
objavlja 
 

JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI Pobude za Elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega 

stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi za EUP TR-12 v občini Vojnik celotne parcele ali deli 

parcel:  313, 323, 157/1, 322/2, 323 v k.o. Socka 

 
1. člen 

 
Župan Občine Vojnik z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne Pobuda in  
Elaborat lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi 
za EUP TR-12 v občini Vojnik, celotne parcele ali deli parcel:  313, 323, 157/1, 322/2, 323 v 
k.o. Socka, ki ga je izdelalo podjetje URBANISTI, Gorazd Furman Oman s.p., 18.6.2021 št. 
elaborata 231-2021. 
 
 

2. člen 
 

Območje lokacijske preveritve se izvaja na območju EUP TR-12 v občini Vojnik celotne 
parcele ali deli parcel:  313, 323, 157/1, 322/2, 323 v k.o. Socka. 
 
 
 

3. člen 
 

Javna razgrnitev gradiva bo v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik in na spletni 
strani občine Vojnik https://www.Vojnik.si/. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni 
dokument lahko podajo vsi zainteresirani. (Zaradi nastale situacije, se morajo stranke 
predhodno naročiti na tel. 03 7800633 ali na e naslov jelka@vojnik.si. 
Pripombe in predloge se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na 
mestu javne razgrnitve, pisno na naslov Občine Vojnik ali na elektronski naslov 
obcina@vojnik.si ter ustno na javni obravnavi. Javna razgrnitev bo potekala od 27.8.2021 
do 9.9.2021. 

4. člen 

 
 
Po končani javni razgrnitvi bo občina proučila pripombe, do njih zavzela stališča in skupaj s 
pobudo, elaboratom lokacijske preveritve in mnenji nosilcev urejanja prostora predložena v 
obravnavo Občinskemu svetu Občin Vojnik. Sklep občinskega sveta o lokacijski preveritvi bo 
objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin ter poslan Upravni enoti Celje in Ministrstvo za 
okolje in prostor.  
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Vojnik. O javni razgrnitvi bo občina pisno 
obvestila tudi lastnike sosednjih zemljišč. 
 
Številka: 351-0392/2021-14 
Datum: 19.8.2021 

 
    Občina Vojnik 

  Branko Petre, župan 
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