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    05. 10. 2006 

 
 

Občina Vransko,  
KIV d. d. Vransko in 

Regionalna razvojna agencija d. o. o. Celje  
vabijo na svečano otvoritev in blagoslov  

TEHNOLOŠKEGA CENTRA ZA ALTERNATIVNE IN OBNOVLJIVE  
VIRE ENERGIJE VRANSKO.  

Svečanost bo v petek, 13. oktobra 2006, ob 12. uri. 
Lepo vabljeni! 

 
 

OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB  
Sp. in Zg. Savinjske doline, 

 

DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE, OBMOČNI ODBOR ŽALEC, 
 

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO  
Sp. Savinjske doline in 

 

VETERANSKO DRUŠTVO SEVER, ODBOR ŽALEC  
 

organizirajo 
 

tradicionalno proslavo in srečanje v počastitev prve frontalne bitke 
slovenskih partizanov z okupatorjevo vojsko oktobra 1941 

 

v soboto, 7. oktobra 2006, ob 11. uri na Čreti. 
 
 

PROGRAM PRIREDITVE: 
 

- POZDRAV UDELEŽENCEM 
 

- SLAVNOSTNI GOVOR 
Regijski koordinator ZB in udeležencev NOB Stane Mele 

 

- KULTURNI PROGRAM 
Pihalni orkester Prebold (um. v Milan Posavec) 

Moški pevski zbor KD Ponikva (zborovodja Janez Kolerič) 
Dušan Banko (pevec) in Alfonz Lesjak (harmonikaš) 

Jožica Ocvirk, recitatorka 
 

 
PRIREDITEV BO OB VSAKEM VREMENU! 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  2255  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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ZAPISNIK 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 11. 
septembra 2006, ob 19. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
Ugotovitev prisotnosti: 
- člani občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Boris Pikl, Marjetka Kapus, Ivan 
Dolinšek, Martin Florjan, Darko Kramar, Sašo Urankar, Franc Urankar in Marjan Pečovnik; ostali prisotni: 
nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl, Peter Praprotnik; Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: 
Jadranka Kramar, Rosita Papinutti, Petra Slatinšek in Aleksandra Kumer. 
Predstavniki podjetij, zavodov, društev: 

- Razvojni center planiranje d. o. o. Celje: Aleksandra Geršak Podbrežnik, 
- CMC Celje d. d.: Božo Šola, 
- Premica d. o. o. Celje: Vladimir Prosenik, 
- Monsun d. o. o. Šenčur: Milan Markovič, Polona Ropret, 
- Stolna Janez Urbanc s. p. Lesce: Janez Urbanc, 
- JZ OŠ Vransko - Tabor: Majda Pikl, 
- Športno društvo Vransko: Zvonko Kapus. 

Sredstva javnega obveščanja: Tone Tavčar, Mateja Jazbec. 
Zainteresirana javnost: Miran Farčnik. 
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, in ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta ob 
19. uri  prisotnih 10 članov, zato je bila seja sklepčna.  
Sprejem dnevnega reda: Župan predlaga razširitev dnevnega reda kot je bilo svetnikom predlagano s 
pisnim predlogom in obrazložitvijo z dne 07. 09. 2006 in sicer, da se za predlagano 3 točko dnevnega reda 
doda nova točka 4. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, 
ostale predlagane točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo. Povpraša, ali želi kdo razpravljati o 
predlaganem dnevnem redu oz. predlagani razširitvi dnevnega reda. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, 
župan predlaga glasovanje: 
1. glasovanje o predlagani razširitvi dnevnega reda: 10 glasov ZA, 0 proti. 
2. glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 436: Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda. 
Sklep št. 437: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 22. redne seje, kot sledi: 
 

D N E V N I   R E D: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta z dne 26. 06. 2006 
in 5. korespondenčne seje; 

2. Pobude in vprašanja svetnikov; 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno - stanovanjsko cono 
Brode: 
- seznanitev z zapisnikom javne obravnave; 
- seznanitev s Sklepom o soglasju z odgovori na pripombe Sprememb in dopolnitev 
ureditvenega načrta za obrtno - stanovanjsko cono Brode; 

- sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno - 
stanovanjsko cono Brode. 

4. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko; 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko; 
6. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije; 
7. Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi stavbne pravice za Večnamensko športno dvorano 
Vransko; 

8. Razno. 
 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta z dne 26. 06. 
2006 in 5. korespondenčne seje: 
Na predloženo besedilo zapisnikov pripombo poda svetnik Darko Kramar, saj v zapisniku 21. seje ni 
navedena njegova prisotnost na seji, čeprav je na seji bil in predlaga, da se napaka v zapisniku odpravi.  
Drugih pripomb ni bilo, zato svetniki pristopijo h glasovanju: 
- za potrditev zapisnika 21. redne seje z dopolnitvijo popravka prisotnosti svetnika Darka Kramarja: 
glasovanje 10 glasov ZA, 0 proti. 
- za potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje: 10 glasov ZA, 0 glasov proti. 
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Sklep št. 438: Potrdi se zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta z dne 26. 06. 2006 v 
predloženem besedilu z upoštevanjem popravka evidence prisotnosti na seji za Darka Kramar. 
Sklep št. 439: Potrdi se zapisnik 5. korespondenčne seje v predloženem besedilu. 
V nadaljevanju župan poda še naslednje statistične podatke o delu občinskega sveta in delovnih telesih za 
mandatno obdobje (2002 - 2006): 

- 21. rednih sej Občinskega sveta (434 sprejetih sklepov) 
- 7. izrednih sej Občinskega sveta 
- 5. korespondenčnih sej Občinskega sveta 
- 16. rednih sej KVIAZ-a 
- 18. rednih sej Nadzornega odbora Vransko 
- 8. rednih sej Odbora za kmetijstvo 
- 5. rednih sej Odbora za prostorsko planiranje  
- 3. redne seje Odbora za negospodarstvo 
- 1. seja Odbora za gospodarstvo 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Realizacija sklepov pobud in vprašanj iz 21. redne seje: 
a/ Sklep št. 430  realiziran. Posredovanje seznama ne vključenih gospodinjstev iz območja občine Vransko 
Javnim napravam Celje. 
b/ Ogled LC Prapreče–Merinca je bil opravljen, nujna vzdrževalna dela bodo izvršena še v tem mesecu 
(septembera 2006).  
Nove pobude in vprašanja: 
1. Vložena je bila pisna pobuda svetnika Vladimirja Rančigaja za odobritev finančnih sredstev za delno 
pokritje materialnih stroškov v znesku 30.000,00 SIT Ludviku Piklu, Brode 20, ki ima v hrambi etnološko 
zbirko (zbralo Turistično društvo Vransko) in je eksponate tudi obnovil. 
2. Vložena je bila prošnja Folklorne skupine Vransko s prošnjo za donatorstvo v vrednosti cene 1 kom 
ženske narodne noše oz. 300.000,00 SIT. 
Prisotni svetniki so se strinjali, da se obe pobudi sprejmeta in v nadaljevanju glasovali kot sledi: 
- za odobritev fin. sredstev po 1. pobudi: 10 glasov ZA, 0 glasov proti. 
- za odobritev donacije po 2. pobudi: 10 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 440: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se Ludviku Pikl, Brode 20, 3305 
Vransko odobri nakazilo finančnih sredstev v višini 30.000,00 SIT, kot delno nadomestilo za 
pokritje materialnih stroškov urejanja in hrambe etnoloških eksponatov. 
Sklep št. 441: Odobri se donacija Folklorni skupini Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko za 
nakup 1 narodne noše v znesku 300.000,00 SIT. Sredstva se nakažejo po sklenitvi donatorske 
pogodbe iz KTO – promocija občine. 
Vprašanja in odgovori: 
3. Boris Pikl: Predlaga, da se v bodoče LC vzdržujejo bolj redno. 
Odg. župana: Sprejemam kritiko, letos so se udarne jame krpale že 3 x, a  zaradi izvajanja del za daljinsko 
ogrevanje in priklope na kanalizacijsko omrežje tudi to ni zadoščalo oz. se je izvajalo premalo tekoče 
predvsem na kritičnih odsekih LC Vransko–Prapreče. 
4. Franc Urankar: Kdaj bo asfaltiranje ceste Jakov dol? 
Odg. župana: Dela na cesti se že izvajajo, asfaltiranje bo skladno s pogodbo koncem tega meseca. 
Ad3: Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno - stanovanjsko cono 
Brode: 
Uvodno obrazložitev poda župan. Pove, da je bil postopek izveden skladno s programom priprave. V času 
javne obravnave sta prispeli dve pripombi, na katere je RC-Planiranje podal odgovore, nobena od pripomb 
pa ne nasprotuje spremembi odloka, zato predlaga, da občinski svet po obravnavi in razpravi sprejme 
predlagan sklepe o sprejemu odloka. V nadaljevanju se svetniki seznanijo z zapisnikom javne obravnave z 
dne 19. 6. 2006 in s sklepom o soglasju župana z odgovori na podane pripombe. Nato župan odpre 
razpravo. 
V razpravi so z vprašanji sodelovali: 
1. Boris Pikl: Ali s spremembo odloka prostor sploh ne bo namenjen obrti? 
Odg. župana: Odlok se spreminja v tistem delu, ki je bil namenjen stanovanjski gradnji, ostali del ostaja 
namenjen obrti. 
2. Darko Kramar: Ali je od žage proti Selu drenaža? 
Odg. župana: Ne, na osnovi odloka je bil izdelan projekt, ki bo revidiran. Predvidena je izgradnja garaž za 
stanovalce in zato bo potrebno narediti vsaj 2-3 odvode v Bolsko. 
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Odg. ge. Geršak Podbrežnik: Ureditev komunalne infrastrukture je predvidena z ločenim sistemom 
kanalizacije in meteornih voda, s povezavo na čistilno napravo, ogrevanje pa s kotlovnico na  biomaso. 
3. Franc Urankar: Ali g. Rovan ni podal nobene pripombe? 
Odg. župana: Ne, vabilo na javno obravnavo je bilo poslano na vsa gospodinjstva, javna obravnava je 
potekala 30 dni, bil je tudi sestanek vaškega odbora. 
Ker se nihče več ni priglasil k razpravi, župan predlaga glasovanje za sprejem Odloka v predloženem 
besedilu: Glasovanje: 9 glasov ZA. 
Sklep št. 442: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno-
stanovanjsko cono Brode v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
Ad4: Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko: 
Obrazložitev predloga uvodoma poda ga. Rosita Papinutti, v nadaljevanju pa še župan, ki predlaga, da 
občinski svet sprejme predlagane spremembe odloka in posreduje odlok v 30 dnevno javno obravnavo. 
Sledi 1. branje besedila odloka. V obravnavi so bila podana naslednja vprašanja: 
- Marjetka Kapus: Kaj je točno mišljeno pod JP (javna pot) oz. ali so v predlogu zajete vse javne poti? 
- Franc Urankar: Zakaj ni evidentiran odcep Jerman v Zahomcah? 
- Ivan Dolinšek: Do kam je cesta izmerjena, do dvorišča ali do objekta? 
- Ivan Kokovnik: Kdaj se bodo odmerile ceste? 
Odgovori ge. Papinutti in župana: 
- JP (javna pot) naj bi bila pot do vsake hiše oz. tam kjer se tudi izvaja redno vzdrževanje; v odloku niso 
zajeti prav vsi posamezni krajši odseki. 
- Od Bistana do Jermana je gozdna pot. 
- Meritve so do kmetijskega gospodarstva, dvorišča niso zajeta. 
- Odmere cest so v celoti povezane z Zakonom o vrednotenju nepremičnin.  
V nadaljevanju je bila podana zahteva, da se javno objavi (v Informatorju) seznam opravljene zimske 
službe za sezono 2005/2006. 
Glasovanje za sprejem odloka v 1. branju: 11 glasov ZA. 
Glasovanje za posredovanje v javno obravnavo: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 443: Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Vransko v 1. branju v predloženem besedilu. 
Sklep št. 444: Občinski svet Občine Vransko posreduje predlog Odloka o spremembah odloka 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko v javno obravnavo na krajevno 
običajen način. Javna obravnava poteka v času od  12. 09. 2006 do vključno 12. 10. 2006.  
Ad5: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko: 
Obrazložitev poda ga. Kramar: ker predlagane spremembe ne posegajo v oblikovanje volilnih enot, pač pa 
gre samo za skrajšanje besedila 5. člena oz. črtanje besedic »v letu 2002« predlaga, da se spremembe 
sprejmejo po hitrem postopku. Odlok je splošni akt občine in bo kot takšen v bodoče uporaben za  vse 
prihodnje lokalne volitve. 
Na podano obrazložitev ni bilo pripomb.  
Glasovanje za sprejem po hitrem postopku: 11 glasov ZA . 
Glasovanje za sprejem odloka v predloženem besedilu: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 445: Občinski svet je odločil, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
določitvi volilnih enot v Občini Vransko sprejme po hitrem postopku. 
Sklep št. 446: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot 
v Občini Vransko v predloženem besedi. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
Ad6: Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije 
Občinska volilna komisija občinskemu svetu predlaga, da zaradi spremembe osebnega imena namestnice 
predsednika sprejme sklep v predloženem besedilu. Pripomb na predlog ni bilo. 
Glasovanje za sprejem predlaganega sklepa: 11 glasov ZA 
Sklep št. 447: Sprejme se sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije 
Občine Vransko  v predloženem besedilu. Sklep se objavi v Uradnem listu RS. 
Ad7: Obravnava in sprejem sklepa o podelitvi stavbne pravice za Večnamensko športno 
dvorano Vransko: 
Obširno obrazložitev predloga sklepa poda župan. V nadaljevanju pove, da sta  bila na javnem razpisu 
izbrana kot najugodnejša ponudnika izvajalec del t. j. CMC Celje  (investitor) in Premica d. o. o. Celje  za 
nadzor. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep o podelitvi stavbne pravice in ga 
pooblasti za podpis ustrezne pogodbe.  
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Nato odpre razpravo: 
K besedi se priglasi Boris Pikl, ki ga zanima, ali je kompletno zemljišče v lasti Občine Vransko tudi 
zemljiško-knjižno. Odgovori župan: da, Občine Vransko in OŠ Vransko. 
Ker drugih pripomb ali vprašanj ni bilo, svetniki preidejo na glasovanje za sprejem obeh predlogov sklepov: 

- za sprejem sklepa o podelitvi stavbne pravice v predloženem besedilu: 10 glasov ZA: 
- za izdajo pooblastila županu za podpis pogodbe: 10 glasov ZA. 

Sklep št. 448: Občinski svet občine Vransko soglasno sprejema Sklep o podelitvi stavbne 
pravice za večnamensko športno dvorano Vransko v predloženem besedilu. 
Sklep št. 449: Občinski svet občine Vransko pooblašča župana Občine Vransko za podpis 
ustrezne pogodbe. 
Ad8: Razno: 
1. Ravnateljica OŠ Vransko - Tabor se zahvali županu in članom Občinskega sveta za izglasovano podporo 
pri predlagani točki 7. izgradnja Večnamenske športne dvorane. 
2. predsednica Nadzornega odbora in člani NO opozorijo, da so bile pri izvajanju nadzora ugotovljene 
določene nedoslednosti predvsem pri izkazovanju oz. ustreznem evidentiranju dokumentacije za izvedene 
investicije, kar je nujno potrebo urediti do zaključka tega mandata (zbrati in ustrezno urediti vso 
dokumentacijo - primer: izgradnja ceste Merinca, obnova vrtca, most INDE Vransko). Prav tako opozorijo 
na določene pomanjkljivosti in težave pri izvedbi inventure. 
Odgovore poda župan, ki poudari: 
- da se investicija ceste v Merinci ne more zaključiti zaradi neizdelanega končnega poročila nadzornega 
organa, t. j. Rovana Alojza in se obveže, da bo Alojz Rovan prisoten na naslednji seji Nadzornega odbora; 
- da investicija Vrtec Vransko tudi še ni zaključena zaradi odprave pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem 
pregledu (nadzor DeCen d. o. o., Vinko Debelak); 
- pri izvedbi inventure za leto 2005 je bilo nekaj težav, vendar meni, da bo računovodstvo zadeve ustrezno 
uredilo. 
Seja je bila zaključena ob 22.15. 
 

 

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI PREDLOGA »ODLOKA O SPREMEMBAH  
ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI VRANSKO« 

 

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, pravne in fizične osebe, oz. vso zainteresirano javnost, 
da je na svoji 22. redni seji dne 11. septembra 2006 obravnaval in s sklepom št. 441 v 1. branju sprejel 
predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, ter s 
sklepom št. 442 navedeni predlog  Odloka 

p o s r e d u j e 
v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način. 

 

Vabimo vse, da v času javne obravnave  posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na 
naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, ali jih vložite osebno v 
tajništvu občine.  
Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 12. oktobra 2006. 
Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur 
občinske uprave in je objavljen na spletni strani občine www.vransko.si 
 
 

- PRIREDITVE: 
 

DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Petek,  
13. 10. 2006, 
ob 12. uri 

Svečana otvoritev in 
blagoslov Tehnološkega 
centra za alternativne in 
obnovljive vire energije 
Vransko 

Kotlovnica 
Vransko 

Energetika 
Vransko 

Ludvik Krajnc 703 42 60 

Sobota,  
14. 10. 2006, 
ob 16. uri 

Otvoritev etnološke zbirke Brode pri  
Lutkotu 

ZKTŠ Vransko Vladimir 
Rančigaj 

041 815 211 

Sobota,  
14. 10. 2006, 
ob 19.30 

Ray Cooney 
POKVARJENO, komedija 
DPD SVOBODA LOŠKA 
DOLINA 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 
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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
vabi na otvoritev etnološke zbirke pri Ludviku Piklu v Brodeh, 

v soboto, 14. 10. 2006, ob 16. uri.  
Ob otvoritvi bo kratki kulturni program, po otvoritvi pa sledi veselo jesensko popoldne ob kostanjevem 
pikniku. Vabimo vse občanke in občane, da se tega veselega dogodka udeležite v čim večjem številu. 

 

Zvečer, ob 19.30 pa vas vabimo v Kulturni dom Vransko na ogled komedije POKVARJENO,  
avtorja Raya Cooneya v izvedbi DPD SVOBODA LOŠKA DOLINA.  

Vabljeni! 
 

 
 
 

Novička bele vrane 
  
 
 
 

V torek, 12. 9. 2006, je bil za četrtošolce in petošolce naše osnovne šole prav posebej vznemirljiv dan, 
imeli so namreč tehniški dan na temo promet v sodelovanju z Jumicar Slovenija in Policijsko upravo Žalec. 
Vranšanom so se pridružili tudi učenci s podružnice v Taboru. Dan so začeli v telovadnici, kjer so z 
izvajalcem projekta Jumicar spoznavali lepo vedenje v prometu. Učenci so se nato razdelili po skupinah in 
raziskovali promet z različnih plati. Policista sta jim predstavila policijsko vozilo in drugo opremo. V razredih 
so petošolci spoznavali prometna pravila in se tako že pripravljali na kolesarski izpit, četrtošolci pa so 
izdelovali vozila iz odpadnega materiala. Prav vsi pa so še posebej nestrpno čakali na vožnjo v čisto pravih 
avtomobilčkih. Ta jih je čakala na poligonu, ki so ga za ta dan postavili na šolskem igrišču. Tako so 
spoznavali promet in se kot pravi vozniki z velikim navdušenjem popeljali nekaj krogov mimo prometnih 
znakov in semaforjev.  
Projekt Jumicar je bil za učence brezplačen, saj sta stroške pokrili Občina Vransko in Občina Tabor. 
Zagotovo je bilo to pravo doživetje, ki se ga bodo učenci še dolgo spominjali. Tovrstnega dogodka v šolah 
bivše žalske občine še ni bilo, zato lahko tovrsten dan prav vsem priporočamo. 
 
 

 

ČISTILNA NAPRAVA VRANSKO - OBVESTILO 
Vse občanke in občane obveščamo, da je Čistilna naprava Vransko namenjena samo čiščenju komunalnih 
odpadnih voda, ne pa tudi odpadkov. V javno kanalizacijo ne sodijo odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih 
(tudi zmleti ali zdrobljeni ne), hlevski odpadki, gnojnica ipd., sicer kanalizacija in čistilna naprava ne bosta 
služili svojemu namenu, temveč se bo pričelo pojavljati zaudarjanje iz kanalizacijskih jaškov in smrad v 
okolici čistilne naprave, kar pa ne smemo dopustiti. 
   Javno komunalno podjetje d. o. o. Žalec, direktor Matjaž Zakonjšek, univ. dipl. inž. el. spec. 
 
 

 

 

VABILO OBČANOM 
 

Vabimo vas na Krajevni urad Vransko na sedežu Občine Vransko ob torkih med 8. in 12. uro ter med 13. in 
15. uro ali nas pokličite na telefonsko številko 703 28 20. 
 

Kaj vse lahko uredite na krajevnem uradu? 
 

Podali boste vloge za vaše osebne dokumente, registrirali motorno vozilo, pridobili izpiske iz matičnega 
registra, podali E-VEM vlogo, opravili upravne overitve in še bi lahko naštevali. Ponudili oziroma sprejeli 
bomo vse vaše vloge. 
 

Prihranite si čas in nas obiščite.  
 

Potrudili se bomo, da vam bomo podali zahtevane informacije o vseh upravnih storitvah Upravne enote 
Žalec.  
 

    


