URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. MAREC 2016

VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 poslovno logistični center Vransko

Številka 55/2016
obsega površino približno 13,5 ha in zajema parcele številka
394/2-del, 394/3-del, 394/4-del, 394/5-del, 394/6-del, 460-del,
462-del, 463-del, 464, 465, 466/1, 466/2-del, 466/3, 466/4-del,
467/1-del, 467/2, 467/3-del, 467/4, 468/1, 468/2, 468/4-del,
468/5, 468/6, vse k.o. 1010 Prekopa. Ureditve javne
gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko
segajo tudi izven območja urejanja.
3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

OBVESTILA
2. OBVESTILO za uporabnike, katerih objekti so priključeni
na javno kanalizacijo
3. OBVESTILO ob spomladanski čistilni akciji

AKTI
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 poslovno logistični center Vransko
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (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 29. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je župan
Občine Vransko dne 22. 3. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja z oznako ČE02-4/1
- poslovno logistični center Vransko

1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Vransko začetek in način
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN) za del območja z oznako ČE02-4/1 poslovno logistični center Vransko. Na obravnavanem območju
je predvidena novogradnja objekta večjih dimenzij za skladiščno
in logistično dejavnost.
2. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN se nahaja južno od avtoceste A1 Šentilj –
Koper, južno od regionalne ceste R2 447 Šentrupert – Ločica –
Trojane in južno od naselje Čeplje pri Vranskem. Območje
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Načrtovana ureditev v OPPN sledi določilom Občinskega
prostorskega načrta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08).
Območje je v OPN opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč s
podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Območje
ima oznako ČE02-4/1 in je predvideno za urejanje z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom. V naravi obravnavano območje
predstavlja travnik in gozd v rahlem naklonu proti severu.
Zahodno od območja OPPN je zgrajeno območje Centra varne
vožnje Vransko.
S tem OPPN se določajo pogoji za poseganje v prostor za
izgradnjo poslovno logističnega centra na zahodnem delu
območja z oznako ČE02-4/1. Ker lastniki preostalih zemljišč na
območju z oznako ČE02-4/1 trenutno ne načrtujejo izdelave
OPPN, se prične s postopkom priprave OPPN samo za
navedene parcele iz 2. člena sklepa.
4. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora so:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88,
3000 Celje,
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000
Celje,
- Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
- Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava
1, 3000 Celje,
- Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310
Žalec,
- Simbio d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje,
- Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Drugi udeleženci:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor
za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora,
če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v
njihovo delovno področje.
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5. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)

OBVESTILA

Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo OPPN, zagotovi
investitor. V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile
rešitve:
- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega
načrta,
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih
elementov le-te, izdelana na način, da vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in
okoljevarstvene rešitve ter ureditve z ustreznim poročilom in
utemeljitvijo,
- idejno zasnovo nove prometne ureditve,
- idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih,
komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
- idejno zasnovo za upravljanje z vodami,
- celovito presojo vplivov na okolje,
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave in
- pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.

2. Obvestilo za uporabnike, katerih objekti so priključeni na
javno kanalizacijo

V postopku priprave OPPN se lahko določijo morebitne dodatne
strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

Prosimo vas, da obvestilo sprejmete z vso resnostjo ter tako
omogočite, da okolje ne bo prekomerno onesnaženo z odpadno
vodo.

Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne
smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo
v postopku priprave OPPN.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje
izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje
pogoje pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi
določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 –
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in
19/15) in ga izbere investitor – naročnik.
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Priprava osnutka OPPN je predvidena 30 dni po začetku
veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je
predvidena 30 dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga
OPPN je predviden eno leta po začetku veljavnosti tega sklepa.
Upoštevani so okvirni roki.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira zasebni investitor.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Obveščamo vas, da je v javno kanalizacijo prepovedano
odvajati:
- odpadna jedilna olja,
- živalske iztrebke,
- tekoče odpadke iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti,
- silažne vode,
- sveže ali pregnito blato iz greznic,
- odpadna topila, koncetrate kopeli in podobne tekoče odpadke,
- industrijsko ali padavinsko odpadno vodo.
Kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter
redčiti s tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo
odvajajo v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se sme odvajati zgolj komunalno
odpadno vodo!

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

3. Obvestilo ob spomladanski čistilni akciji
Ob spomladanski čistilni akciji želi Občina Vransko opozoriti, da
lahko vsi pripomoremo k temu, da ostane naše okolje čim bolj
neokrnjeno. K temu prispevamo tako, da:
- se prijavimo v sistem odvoza gospodinjskih odpadkov
(http://www.simbio.si/odvoz-gospodinjskih-odpadkov);
- ločeno zbiramo papir, steklo in kovine na ekoloških otokih
(http://www.simbio.si/najbljizji-otok);
- 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 poslovni coni Čeplje (http://www.simbio.si/zbirni-centri);
- občinsko upravo obvestimo na telefon 703 28 00, če v naravi
odkrijemo novo divje odlagališče odpadkov.
Prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov ob cestah, v
gozdovih in na vodnih obrežjih, puščanje odsluženih avtomobilov
v naravi ter kurjenje odpadkov v naravi.
Občina Vransko

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

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
Številka: 3500-2/2016
Vransko, 22. 3. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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