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Na podlagi 193. člena Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2,
Uradni list RS, št. 61/17) in določil Statuta Občine Sveta Ana
(MUV št. 8/2019) je župan Občine Sveta Ana dne 24. julija 2020
sprejel

SKLEP
o začetku postopka sprejema sklepa nujnosti gradnje
Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice in
širše, sklop D – trasa 9, 10 in 11
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava sprejema sklepa, s katerim
se bo ugotovilo, da je gradnja Kolesarskih povezav na območju
ORP Slovenske gorice in širše, sklo D, trasa 9, 10 in 11 nujno
potrebna in v javno korist.
Pravna podlaga za sprejem sklepa, ki ga bo sprejel Občinski
svet Občine Sveta Ana je Zakon o urejanju prostora in vsi ostali
relevantni zakoni ter podzakonski predpisi ter projektna dokumentacija PZI 40-13/2019-T10, PZI 40-13/2019-T9 in PZI 4013/2019-11.
Pripravljavec, pobudnik in naročnik je Občina Sveta Ana.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Pobudnik želi sprejeti sklep in ugotoviti nujnost gradnje predmetnega objekta – kolesarskih povezav z namenom zagotavljanja trajnostne mobilnosti. Predvideva se izgradnja kolesarskih
povezav na območju občin Lenart, Sveta Ana in Šentilj ter širše.
3. Območje kolesarskih povezav
Območje kolesarskih povezav je območje Občine Sveta Ana
in obsega tako imenovane trase št. 9, št. 10 in št. 11.
Trasa št. 9 poteka od naselja Lenart proti občinskemu središču občine Sveta Ana z odsekom vzhodno od naselja Sveta Ana
z priključitvijo na lokalno cesto LC št. 203 521. Začetek trase v
Lenartu se naveže na že obstoječe kolesarske pasove.
Trasa št. 10 poteka po lokalni cesti LC 203 521, križišča z
regionalno cesto R3-730/4105 do meje s sosednjo občino Apače.
Trasa št. 11 poteka od naselja križišča regionalnih cest R2-433/1288in R3-730/4105 do mosta na Muri – naselje Trate. Začetek trase se naveže na že obstoječo kolesarsko stezo.
Seznam nepremičnin, po katerih potekajo posamezne trase je
sestavni del tega sklepa, gre za zemljišča v k .o. Žice, k. o. Zg.
Ročica, k. o. Zg. Ščavnica, k. o. Krivi Vrh, k. o. Sp. Dražen Vrh.
4. Predmet
Sklep se nanaša na veljavne prostorske akte v Občini Sveta
Ana, ki niso pripravljeni z natančnostjo, kot jo določa 1. odstavek 194. člena ZUreP-2, vseeno pa predvideva gradnjo objektov
za namene, kot jih določa 193. člena ZUreP-2.
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5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Osnova za strokovno rešitev je projektna dokumentacija PZI
40-13/2019-T10, PZI 40-13/2019-T9 in PZI 40-13/2019-11, ki
jo je izdelala družba IPG, Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42,
9250 Gornja Radgona, januar 2020.
6. Roki za pripravo
Za pripravo sklepa so opredeljeni naslednji okvirni roki:
aktivnost

rok oz. trajanje
aktivnosti

izdelava sklepa

5 dni

javno naznanilo o javni razgrnitvi in
javni obravnavi sklepa

7 dni pred
pričetkom javne
razgrnitve

javna razgrnitev in obravnava sklepa

15 dni (javna
obravnava se
izvede v času javne
razgrnitve

ureditev pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve in obravnave po zaključeni
javni razgrnitvi

2 dni

priprava strokovnih stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in javne
obravnave

2 dni

opredelitev župana do strokovnih stališč

2 dni

izdelava predloga sklepa na osnovi
potrjenih stališč do pripomb

2 dni po opredelitvi
župana

Sprejem sklepa na občinskem svetu
občine

naslednja seja OS

objava sklepa

naslednja številka
MUV

7. Nosilci urejanja prostora
Za pripravo sklepa bodo uporabljene veljavne smernice
in mnenja, ki so bila pridobljena v postopku izdelave PZI 4013/2019-T10, PZI 40-13/2019-T9 in PZI 40-13/2019-11, ki jo je
izdelala družba IPG, Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9250
Gornja Radgona, januar 2020.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sklepa
Pripravo financira Občina Sveta Ana.
9. Druga določila
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 35113-7/2018
Datum: 24. julij 2020

Župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček, s.r.

