URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. marec 2012

Številka 17/2012
IV.

VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o imenovanju podžupana Občine Vransko

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove
odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste
njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V.

2. SKLEP o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko,
uporablja pa se od 1. 4. 2012 dalje.
OBVESTILA
3. OBVESTILO ob spomladanski čistilni akciji

Številka: 0321/2012
Vransko, 15. 3. 2012

4. OBVESTILO o zbiranju prispevkov za Občinski
informator

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. OBVESTILO o prevzemanju zapuščenih in
odsluženih motornih vozil

AKTI
1. Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko
Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPD1, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08,
79/09 in 51/10) je župan Občine Vransko dne 15.03. 2012
sprejel
SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Vransko

2. Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 29.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
53/10) župan Občine Vransko sprejme:
SKLEP
o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja
naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik

I.

1. člen
(splošno)

Za podžupana Občine Vransko imenujem Aleksandra
Reberška, rojenega 09.10.1980, stanujočega Čeplje 8,
3305 Vransko.

S tem sklepom se začne priprava OPPN z oznako ČE02-1
Kladnik, za del območja naselja Čeplje.

II.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III.
Podžupan svojo funkcijo opravlja po navodilih in konkretnih
pooblastilih župana.
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Na osnovi OPN Vransko se del območja Čeplje,
predvidenega za OPPN, nahaja pod oznako ČE02-1. Gre
za območje gručastega naselja s pretežno kmetijsko
dejavnostjo.
Zaradi interesa in potrebe po zagotavljanju primarne
(kmetijske) dejavnosti, je bila s strani investitorja podana
pobuda za izdelavo OPPN na tem delu naselja.

Številka 17/2012 – 30. 3. 2012
Ekonomska upravičenost in prostorska stiska na
določenem delu kmetije sta bila razlog, da se zagotovi
potrebno pravno podlago za širitev naselja skozi postopek
izdelave OPPN.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
javni razgrnitvi se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«
javna razgrnitev 15. 7. 2012–15. 8. 2012;

Razlogi za pripravo:

- javna obravnava se izvede v času trajanja javne
razgrnitve;

Pobuda lastnika zemljišč – Robert Kladnik, Čeplje 19,
Vransko

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.

Pravna podlaga:

- Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzame stališče, ki ga objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«. Vse, ki so podali pripombe mora
Občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – do 30.
8. 2012 (pripravljavec Občina Vransko);

Odlok o OPN Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 z dne 18.
4. 2008)

3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
Območje urejanja obsega parc. št. 166/3 in 166/4, obe k.o.
Prekopa. Gre za cca 3600 m2 do 4300 m2 veliko območje,
na katerem sebi skozi postopek izdelave OPPN predvideli
objekti, nujno potrebni za ohranitev kmetijske panoge kot
primarne dejavnosti na tem območju.
Območje urejanja sovpada s parcelnimi mejami oziroma z
dejanskim stanjem na zahodu, na vzhodu pa je meja
določena s parcelo št. 166/3, k.o. Prekopa. Če se skozi
postopek pridobivanja smernic pokaže potreba ali možnost
spremembe, se vzhodna meja tudi korigira.

4. člen
(način pridobivanja strokovnih podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1
načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena
Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov –
ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga
izbere pobudnik (investitor).

5. člen
(roki za pripravo odloka o OPPN)
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in
sprejemanja sprememb odloka o OPPN:
- župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko« – 30. 3. 2012 (pripravljavec Občina
Vransko);

- po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela
predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz
6. člena tega sklepa – 15. 9. 2012 (izdelovalec);
- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena
tega sklepa – do 15. 10. 2012 (pripravljavec Občina
Vransko, oziroma po pooblastilu izdelovalec);
- po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za
sprejem na Občinskem svetu Občine Vransko –oktober
2012 (izdelovalec);
- Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok o OPPN na
seji Občinskega sveta Občine Vransko – oktober 2012;
- objava odloka o OPPN v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko« – november 2012 (pripravljavec Občina
Vransko);
- izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih –
november 2012 (izdelovalec).

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge
tehnične ukrepe; Ž
- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami;

- izdelava osnutka OPPN - do 15. 5. 2012 (izdelovalec);

- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;

- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena
– do 15. 6. 2012 (pripravljavec Občina Vransko oziroma po
pooblastilu izdelovalec);

- Elektro Celje d.d.;

- izdelava dopolnjenega osnutka – 30. 6. 2012
(izdelovalec);

Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

- sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko);

- Občina Vransko.

- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 1. 7. 2012 (obvestilo o
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Številka 17/2012 – 30. 3. 2012

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po
prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z
določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic, ki bi jih bilo
potrebno upoštevati nimajo.

Prepovedano je odlaganje kakršnihkoli odpadkov ob
cestah, v gozdovih in na vodnih obrežjih!

V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

Prepovedano je kurjenje komunalnih odpadkov v naravi!

Prepovedano je puščati odslužene avtomobile v naravi!

Prepovedano je odlaganje bal krme ob brežinah potokov!

V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem
postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Vransko
– izdelovalec OPPN

7. člen
(obveznosti financiranja odloka o OPPN)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila,
strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci
urejanja prostora in objave bo financiral investitor.

8. člen
(končna določba)

4. Obvestilo
informator

o

zbiranju

prispevkov

za

Občinski

Vsa društva, zavode in organizacije v občini obveščamo,
da bomo prispevke za Občinski informator v prihodnje
zbirali preko platforme MojaObčina.si.
Vse, ki objavljate prispevke v Občinskem informatorju in se
niste udeležili delavnice na to temo, prosimo, da nas o tem
obvestite na elektronska naslova zkts.vransko@siol.net ali
obcina.vransko@vransko.si in vam bomo poslali pisna
navodila za registracijo in uporabo platforme.
Občane obveščamo, da lahko aktualne novice, dogodke,
razpise itd. iz naše občine že spremljate na spletnem
portalu MojaObčina.si (http://www.mojaobcina.si/vransko/),
katerega vsebino soustvarjajo društva, zavodi, organizacije
in posamezniki iz občine Vransko.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati z dnem objave.

Številka: 35054-01/2012/01
Vransko, 22. 3. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA

5. Obvestilo o prevzemanju zapuščenih in odsluženih
motornih vozil
Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili na našem območju
Karbon d.o.o. sporoča, da akcija odvoza izrabljenih
motornih vozil še vedno poteka.
Lastniki lahko svoje odsluženo vozilo na svojem domu
oddajo v brezplačno ekološko razgradnjo. Ob predaji
odsluženega vozila zadnji lastnik prejme potrdilo o
razgradnji.

3. Obvestilo ob spomladanski čistilni akciji
Ob spomladanski čistilni akciji želi Občina Vransko
opozoriti, da lahko vsi občani
po svojih zmožnostih
prispevamo k temu, da ostane naša narava čim bolj
neonesnažena.
K temu lahko pripomoremo tako, da:
1. komunalne odpadke odlagamo v tipske posode za
odpadke;
2. ločeno zbiramo odpadke na ekoloških otokih (papir,
steklo, kovine);
3. kosovne in nevarne odpadke odlagamo vsako soboto od
8. do 12. ure in sredo od 14. do 18. ure v Zbirnem centru
Vransko – Tabor (v obrtni coni Čeplje);
4. občinsko upravo obveščamo na telefon 703 28 00, ko
odkrijemo novo črno odlagališče.
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Kontaktna oseba je Peter Sever (GSM: 041 690 957; epošta: peter.sever@karbon.si).

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

