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                      4. 11. 2009            
                                                    

 

FFoollkklloorrnnoo  ddrruuššttvvoo  VVrraannsskkoo  

vvaass  vvaabbii  

nnaa  22..  lleettnnii  kkoonncceerrtt  

vv  ssoobboottoo,,  77..  nnoovveemmbbrraa  22000099,,  oobb  1199..  uurrii  

vv  KKuullttuurrnneemm  ddoommuu  VVrraannsskkoo..  
  

NNaa  kkoonncceerrttuu  ssooddeelluujjeejjoo::  

--  FFoollkklloorrnnaa  sskkuuppiinnaa  VVrraannsskkoo,,  

--  FFoollkklloorrnnaa  sskkuuppiinnaa  GGrriiffoonn  ŠŠeemmppeetteerr,,  

--  LLjjuuddsskkii  ggooddccii  PPoollhhaarrjjii,,  

--  TTaammbbuurraašškkii  aannssaammbbeell  AASSFF  FFrraannccee  MMaarroolltt,,  

--  TTrriioo  ČČeellooffoonniijjaa,,  

--  LLjjuuddsskkii  ppeevvccii  iizz  BBllaaggoovviiccee..    
  

PPrreežžiivviittee  zz  nnaammii  lleepp  ddrruužžaabbeenn  vveeččeerr..  
  

VVlljjuuddnnoo  vvaabblljjeennii..  
 

 

RRAADDOOTTOOVV  PPEEVVSSKKII  ZZBBOORR  
  

vvaass  oobb  6600--lleettnniiccii  ddeelloovvaannjjaa  zzbboorraa  vvaabbii  nnaa  vveesseelloo  ppooppoollddnnee    

vv  nneeddeelljjoo,,  1155..  nnoovveemmbbrraa  22000099,,  oobb  1155..  uurrii    

vv  KKuullttuurrnneemm  ddoommuu  VVrraannsskkoo..  

OObb  2255--lleettnniiccii  ddeelloovvaannjjaa  bboo  nnaassttooppiill  ppeevvsskkii  zzbboorr  LLiippaa  iizz  TTrroojjaann..    

OObbiisskkoovvaallccee  nnaapprrooššaammoo,,  ddaa  pprroossttoovvoolljjnnee  pprriissppeevvkkee  nnaammeenniijjoo    

zzaa  oobbnnoovvoo  zzvvoonniikkaa  nnaa  ffaarrnnii  cceerrkkvvii  ssvv..  MMiihhaaeellaa  nnaa  VVrraannsskkeemm..  

VVlljjuuddnnoo  vvaabblljjeennii..  

  

  

  

  

          OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  5533  
 

                  E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v torek, 3. novembra 2009, ob 18. uri v 
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66 a. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku): 
- člani občinskega sveta ob 18. uri: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Franc Remic, Emil Jelen, 
Vladimir Reberšek, Maja Jerman, Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Ivan Bervar (od 18:07); 
- opravičeno odstotni člani občinskega sveta: Aleš Roman; Občina Vransko: župan Franc Sušnik, direktorica OU 
Jadranka Kramar, Petra Slatinšek (SOU, računovodstvo), Rudi Pušnik (zapisnikar); nadzorni odbor: Marjana Jug; 
predstavniki političnih strank: Miran Hrastovec (SD). 
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 18. uri prisotnih 9 članov občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 
Sprejem dnevnega reda: Župan poda predlog za razširitev predlaganega dnevnega reda s 16. točko - »Soglasje za 
zastavo energetske infrastrukture«, obrazloži predlog razširitve in odpre razpravo. Pripomb na predlog ni, zato 
svetniki pristopijo h glasovanju: 

- za sprejem in potrditev predlagane razširitve dnevnega reda: 9 glasov ZA. 
 

Sklep št. 372: Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 20. redne seje. 
 

Sledi glasovanje o razširjenem dnevnem redu kot celoti. Dnevni red se razširi s 16. točko (Soglasje za zastavo 
energetske infrastrukture), dosedanja 16. točka dnevnega reda (Razno) tako postane 17. točka dnevnega reda.  

- za sprejem dnevnega reda seje: 9 glasov ZA.   
Sklep št. 373: Sprejme se naslednji dnevni red 20. redne seje:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 28. 9. 2009   
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009 
4. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 

opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko –  2. obravnava  
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko- 2. obravnava 
6. Odlok o občinskih cestah – 2. obravnava 
7. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad - 2. obravnava 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest -1. obravnava 
9. Odlok o  spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate 

iz JZ Zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda dr. Jožeta Potrate Žalec- 1. obravnava 
10. Sklep o ceni izvajanja zimske službe 
11. Potrditev cenika pogrebnih storitev 
12. Premoženjsko pravne zadeve 
13. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OE Vrtec Vransko 
14. Soglasje h koncesiji za opravljanje neurgentnih prevozov 
15. Vloge in prošnje 
16. Soglasje za zastavo energetske infrastrukture 
17. Razno 
 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 28. 9. 2009:    
Pripomb na predložen zapisnik 19. redne seje ni, zato svetniki glasujejo o potrditvi zapisnika v predloženem 
besedilu: glasovanje: 9 glasov ZA. 
Sklep št. 374: Potrdi se zapisnik 19. redne seje z dne 28. 9. 2009 v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Odgovori župana na pobude in vprašanja svetnikov s predhodne seje: 
- prehod za pešce pri kavarni bo urejen takoj ko bo mogoče 
- vprašanje posaditve ob avtocesti: v teku je izdelava inventarizacije trenutne posaditve 
G. Rančigaj opozori na problematiko vdiranja snega s stavbe ob veroučni učilnici in predlaga poziv inšpektorja. 
G. Semprimožnik poda pobudo za nadaljevanje sanacije lokalne ceste Vransko-Lipa. 
G. Kokovnik opozori na slabo stanje avtobusnega postajališča v Prekopi.  
G. Jelen opozori na neizvajanje zimske službe v Soseski. 
G. Rančigaj opozori na problematiko nepriključevanja občanov na čistilno napravo v zadnjem letu. 
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Ad3: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009: 
Župan preda besedo ge. Petri Slatinšek (računovodstvo SOU), ki občinskemu svetu podrobno in celovito predstavi 
»Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009«. Župan občinskemu svetu predlaga, da sprejme 
rebalans proračuna. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, svetniki pristopijo h glasovanju.  
- 10 glasov ZA . 
 

Sklep št. 375: Občinski svet sprejme »Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009« po hitrem 
postopku v predloženi obliki in vsebini. 
 

Ad4: Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko –  2. obravnava in sprejem: 
 Župan seznani občinski svet s pripombami, ki so v času enomesečne javne obravnave (29. 9. - 29. 10. 2009) 
prispele na predlog »Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Vransko« ter poda svojo opredelitev do le-teh. 
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme »Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Vransko« z upoštevanjem 
sprejetih pripomb v drugem branju oz. se opredeli do predloga na vložene pripombe. Sledi razprava: G. Rančigaj 
izrazi dvom v upravičenost neobčanov do posredovanja pripomb na občinske odloke. G. Semprimožnika zanima 
kakšno bo izvajanje 7. in 11. člena v praksi. Po zaključeni razpravi sledi glasovanje za sprejem predloženega 
predloga opredelitve na vložene pripombe: 10 glasov ZA. 
 

Sklep št. 376: Sprejme se pripomba, ki zadeva tretjo alinejo 7. člena, tako da se glasi: » - gostinski obrati, ki 
nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, od nedelje do četrtka najdlje do 1. ure 
naslednjega dne, ob petkih in sobotah najdlje do 5. ure naslednjega dne«. 
Ostale Vložene pripombe se ne sprejmejo. 
 

- 10 glasov ZA sprejem Odloka 

Sklep št. 377: Sprejme se »Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Vransko« z upoštevanjem sprejetih 
pripomb v drugem branju. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad5: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko - 2. obravnava in sprejem: 
Župan poda ugotovitev, da v času enomesečne javne obravnave (29. 9. - 29. 10. 2009) na predlog »Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju občine Vransko« ni bila podana nobena pripomba. Občinskemu svetu predlaga, 
da sprejme Odlok v prvotnem besedilu. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje za 
sprejem odloka: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 378: Sprejme se »Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko«. Odlok se objavi v 
Uradnem listu RS. 
 

Ad6: Odlok o občinskih cestah – 2. obravnava in sprejem: 
Župan seznani občinski svet s pripombami, ki so v času enomesečne javne obravnave (29.9. - 29.10.2009) prispele 
na predlog »Odloka o občinskih cestah« ter poda svojo opredelitev do le-teh. Občinskemu svetu predlaga, da 
sprejme tehtne pripombe in Odlok. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o 
predloženem predlogu opredelitve do vloženih pripomb: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 379: Sprejmejo se pripombe, ki zadevajo: 
- 64. člen, tako da se besedilo 64. člen črta v celoti; 
- 17. člen se spremeni, tako da se glasi: »Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi 
nepremičnini odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi po zaključenem posebnem postopku 
razlastitve, če prej ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.« 
- splošne določbe: - termin »denarna kazen« se nadomesti s terminom »globa«  
                                  - v preambulo se zapiše tudi Zakon o prekrških  
                                  - povsod se uporabi pravilen termin »nekategorizirana cesta«. 
Ostale pripombe se ne sprejmejo. 
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Glasovanje za sprejem odloka v celoti (s sprejetimi pripombami in dopolnitvami): 9 glasov ZA. 
 

Sklep št. 380: Sprejme se »Odlok o občinskih cestah« z upoštevanjem sprejetih pripomb in dopolnitev. Odlok se 
objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad7: Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad - 2. obravnava:  
Župan občinskemu svetu predstavi dosedanji potek sprejemanja OPPN Podgrad in problematiko preselitve 
kmečkega gospodarstva g. Dejana Zorka. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme Odlok in obrazložitev OPN 
Vransko v zvezi s 4.  in 9. členom odloka. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje. 
 

- 10 glasov ZA sprejetje odloka 
 

Sklep št. 381: Sprejme se »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad« v predloženem 
besedilu.  Odlok se objavi v Uradnem listu. 
 

- 10 glasov ZA predlagano obrazložitev OPN Vransko 
 

Sklep št. 382: Sprejme se predlagana obrazložitev OPN Vransko v predloženem besedilu. 
 

Ad8: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest - 1. obravnava: 
Po obrazložitvi vsebine predloga »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest« 
župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka v prvem branju. Nato odpre razpravo. G. 
Semprimožnik: Ali so bili lastniki zemljišč obveščeni in ali so v postopku sodelovali? Odg. župana: Ne, zato je 
predvidena javna obravnava. Sledi glasovanje za sprejem predloga odloka v 1. branju: 10 glasov ZA. 
 

Sklep št. 383: Občinski svet sprejme predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest« v prvem branju ter ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo (4. 11.  – 4. 12. 2009) na krajevno 
običajen način, v okviru katere bo 11. 11. 2009 izvedena javna predstavitev. 
 

Ad9: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta 
Potrate iz JZ Zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi JZ Zavoda dr. Jožeta Potrate Žalec - 1. obravnava: 
Po obrazložitvi vsebine predloga »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote 
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda dr. 
Jožeta Potrate Žalec« župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka v prvem branju. Nato odpre 
razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje. 
- 10 glasov ZA 

Sklep št. 384: Občinski svet sprejme predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi 
organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o 
ustanovitvi Javnega zavoda dr. Jožeta Potrate Žalec« v prvem branju ter ga posreduje v 30-dnevno javno 
obravnavo na krajevno običajen način. 
 

Ad10: Sklep o ceni izvajanja zimske službe: 
Župan občinskemu svetu predstavi predlog sklepa o ceni izvajanja zimske službe. Nato odpre razpravo. Ker se nihče 
ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje. 
- 10 glasov ZA 
Sklep št. 385: Potrdi se cena pluženja cest  30,00 €/uro in cena posipanja cest 27,00 €/uro za opravljane storitve 
zimske službe do preklica. 
 

Ad11: Potrditev cenika pogrebnih storitev: 
Župan občinskemu svetu predstavi nov cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko ter 

predlaga potrditev le-tega. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje. 

 - 10 glasov ZA potrditev cenika 
 

Sklep št. 386: Potrdi se cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko do preklica. 
 

- 10 glasov ZA potrditev cenika izvajalca 
 

Sklep št. 387: Potrdi se predloženi cenik izvajalca pogrebnih storitev na pokopališču Vransko Ropotar Ivan, s. p. 
do preklica. 
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Ad12: Premoženjsko pravne zadeve: 
Župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o odprodaji stavbnih in kmetijskih zemljišč na Ločici. Nato 
odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi tajno glasovanje. Za izvedbo tajnega glasovanja župan 
predlaga komisijo v sestavi Emil Jelen – predsednik, Maja Jerman in Franc Remic.  
 

- 10 glasov ZA predlagano sestavo komisije 
 

Sklep št. 388: Imenuje se komisija v sestavi: 

- Jelen Emil, predsednik; Maja Jerman, članica; Franc Remic, član. 
 

Predsednik komisije nato razdeli glasovnice. Sledi tajno glasovanje članov občinskega sveta. Seja je prekinjena. 
Komisija opravi štetje glasov in pripravi zapisnik. Sledi nadaljevanje seje, na kateri predsednik komisije poda 
zapisniško ugotovitev, da je predlog sklepa sprejet. 
 

Sklep št. 389: Občinski svet sprejme sklep o: 

- odprodaji stavbnih zemljišč:   

- parc. št. 1304/13 v izmeri  69 m2, cena 34,72 €/m2, skupaj 2.395,68 €; 

- parc. št. 1304/14 v izmeri  46 m2 , cena 34,72 €/m2,skupaj 1.597,12 €; 

- parc.št. 1304/15 v izmeri 30 m2, cena 34,72 €/m2, skupaj 1.041,60 €; 

- del parc. št. 1304/16 v izmeri 35 m2, cena 34,72 €/m2, skupaj 1.215,20 €; 

- vse k. o. Ločica.  
 

- odprodaji kmetijskih zemljišč:  

- del parc. št. 1304/16 v izmeri  34 m2, cena 4,34 €/m2, skupaj 147,56 €; 

- parc. št. 1304/17 v izmeri 38 m2, cena 4,34 €/m2, skupaj 164,92 €; 

- parc. št. 1304/18 v izmeri  59 m2, cena 4,34 €/m2, skupaj 256,06 €; 

- parc. št. 1304/19, v izmeri 90 m2, cena 4,34 €/m2, skupaj 390,60 €; 

- parc. št. 1307/13 v izmeri 494 m2, cena 4,34 €/m2, skupaj 2.143,96 €; 

- parc. št. 1307/14 v izmeri 106 m2, cena 4,34 €/m2, skupaj 460,04 €; 

- parc. št. 1307/16 v izmeri 57 m2, cena 4,34 €/ m2, skupaj 247,38 €; 

- parc.št. 1307/17 v izmeri 24 m2, cena 4,34 €/m2,  skupaj 104,16 €; 

- parc. št. 1307/18 v izmeri  41 m2,cena 4,34 €/m2, skupaj 177,94 €; 

- vse k. o. Ločica. 
 

Ad13: Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OE Vrtec Vransko: 
Župan predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlog sistematizacije delovnih mest za šolsko leto 2009/2010 v OŠ 
Vransko-Tabor, OE Vrtec Vransko. Nato odpre razpravo. G. Semprimožnik: Ali Občina plačuje tudi sindikalnega 
zaupnika? Odg. župana: Sofinanciranje sindikalnega zaupnika je zakonska obveza. Sledi glasovanje. 
 

- 10 glasov ZA 
 

Sklep št. 390: Potrdi se predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2009/2010 pod št. 472/2009 z dne 18. 
9. 2009 v OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko.  
 

Ad14: Soglasje h koncesiji za opravljanje neurgentnih prevozov: 
Župan preda besedo direktorici občinske uprave ge. Jadranki Kramar, ki poda obrazložitev vloge. Župan predlaga 
občinskemu svetu, da podjetju DE-MA-DA  k. d. izda soglasje h koncesiji za opravljanje neurgentnih prevozov 
bolnikov. Nato odpre razpravo. G. Semprimožnik: Ali je z izdajo soglasja h koncesiji onemogočen potencialen 
konkurenčen ponudnik? Odg. župana: Ne, saj gre samo za izdajo soglasja h koncesiji. Sledi glasovanje. 
 

- 10 glasov ZA 
 

Sklep št. 391: Občinski svet občine Vransko podjetju DE-MA-DA, k. d. izdaja soglasje h koncesiji za opravljanje 
neurgentnih prevozov bolnikov. 
 

Ad15: Vloge in prošnje: 
Župan občinski svet seznani z vlogo za odmero oz. odkup zemljišča Učakar, Vransko. Nato odpre razpravo, v kateri 
je poudarjeno, da Občina skladno s sklepom Odbora za prostorsko planiranje pripravlja dolgoročni program 
odkupa lokalnih cest in javnih poti v zasebni lasti. 
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Zaključek: Vloga Učakar se uvrsti v dolgoročni program odkupa LC in JP v zasebni lasti.  
 

Župan občinski svet seznani z vlogo za sofinanciranje obnove vodovoda Marko, Šmid, Podbregar, vsi Zahomce. 
Nato odpre razpravo, v kateri je poudarjeno, da je bila izgradnja navedenega vodovoda že sofinancirana z javnimi 
sredstvi. 
 

Zaključek: Občinski svet se je seznanil z vlogo in predlaga, da se vloga obravnava v okviru finančnih zmožnosti 
občinskega proračuna 2010. 
 

Ad16: Soglasje za zastavo energetske infrastrukture:  
Župan svetnike seznani s predlogom za izdajo soglasja in predlaga, da občinski svet družbi Energetika projekt, d. o. 
o. izda soglasje za zastavo javne infrastrukture kot zavarovanje kredita Eko sklada. Nato odpre razpravo. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje. 
- 10 glasov ZA 
Sklep št. 392: Občinski svet občine Vransko soglaša, da se lahko obremeni in vzame v zastavo zalogovnik in 
sončni kolektorji, ki predstavljajo del opreme družbe Energetika projekt, d. o. o., Vransko 66, 3305 Vransko. 
 

Ad17: Razno: 
Župan se svetnikom zahvali za udeležbo na komemoraciji na Gorici. Seznani jih z izvedbo vaje »Vransko 2009« ter z 
napovedano 21. redno sejo občinskega sveta (15. 12. 2009). Povabi jih na kulturno prireditev folklornega društva 
(7. 11. 2009), na proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter novoletni sprejem župana (26. 12. 2009). 
 

Seja je bila zaključena ob 20.10. 

Zapisal: Rudi Pušnik              ŽUPAN: Franc Sušnik 
 

 

ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 
Zapisnik 10. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami z dne 21. 10. 2009, 
ob 16. uri v sejni sobi Občine Vransko. 
Prisotni: Aleš Roman (predsednik), Franc Sušnik (župan), Valerija Jerman, Vlado Rančigaj, Bervar Bojan, Marjana 
Jerman in Rosita Papinutti.  
DNEVNI RED: 

1. Potrditev predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za počitniško naselje v Podgradu na 
Vranskem (OPPN Podgrad), 

 V uvodu sestanka odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami župan predlaga razširitev 
dnevnega reda še z dvema točkama. 

2. Obrazložitev OPN glede prestavitve kmečkega gospodarstva Zorko Dejan, Prapreče 3 in 
3. Premoženjsko pravne zadeva: 

Pregled cenitev za odprodaja kmetijskega in zazidanega stavbenega zemljišča Ločica pri Vranskem 
4. Razno 

Ad 1) Obrazložitev OPPN Podgrad poda ga. Marjana Jerman, po razpravi odbor z štirimi glasovi za potrdi naslednji 
sklep: Odbor predlaga občinskem svetu, da sprejme odlok Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
počitniško naselje v Podgradu na Vranskem (OPPN Podgrad). 
Ad 2) Obrazložitev OPN glede prestavitve kmečkega gospodarstva Zorko Dejan, Prapreče 3 poda Marjana Jerman. 
Po razpravi odbor z štirimi glasovi ZA potrdi naslednji sklep: Odbor predlaga občinskem svetu, da sprejme 
obrazložitev OPN glede prestavitve kmečkega gospodarstva Zorko Dejan, Prapreče 3. 
Ad 3) Premoženjsko pravne zadeva:  
Pregled cenitev za odprodaja kmetijskega in zazidanega stavbenega zemljišča Ločica pri Vranskem. Sodni cenilec  in 
izvedenec Marko Tevž je izdelal cenilni zapisnik za kmetijsko in zazidano stavbno zemljišče. Parc. št. 1304/13, 14, 
15, 16, vse k. o. Ločica imajo status zazidanega stavbenega zemljišča, vrednost zemljišča je 34,72 €/m2. Parc. št. 
1304/16, 17, 18, 19, 1307/13, 14, 16, 17, 18, vse k. o. Ločica imajo status kmetijskega zemljišča, vrednost zemljišča 
je 4,34 €/m2. Po razpravi odbor z štirimi glasovi ZA potrdi naslednji sklep: 
Odbor predlaga občinskem svetu, da potrdi odprodajo kmetijskih in zazidanih stavbnih zemljišč na podlagi 
izdelanih cenilnih zapisnikov. Parc. št. 1304/13, 14, 15, 16, vse k. o. Ločica, vrednost zemljišča je 34,72 €/m2. 
Parc. št. 1304/16, 17, 18, 19, 1307/13, 14, 16, 17, 18, vse k. o. Ločica, vrednost zemljišča je 4,34 €/m2 . 
Ad 4) Pod točko razno odbor ni razpravljal.  
Seja odbora je bila zaključena 16.30. 
Zapisala: Rosita Papinutti                          Predsednik: Aleš Roman 
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O B V E S T I L O   
O   J A V N I   O B R A V N A V I  

 

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na svoji 20. redni seji, dne 3. 
novembra 2009 obravnaval  in  v 1. branju sprejel naslednje predloge odlokov: 
 

1. Predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest« 
 

2. Predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. 
Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda dr. Jožeta Potrate 
Žalec« 
 

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

   

Tekom javne obravnave (4. 11. - 4. 12. 2009) bosta besedili obeh predlogov odlokov, v času uradnih ur občinske 
uprave, na ogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, in na spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si. 
 

V sklopu javne obravnave bo v sredo, 11. 11. 2009, ob 16. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59,  izvedena 
javna predstavitev obeh predlogov odlokov. 
 

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina 
Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno na Občini Vransko, Vransko 59, ali 
pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si predvsem pa, da se v čim večjem številu 
udeležite javne predstavitve. 
 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 4. 12. 2009.        
                                         ŽUPAN: Franc Sušnik, l.r. 
 

          

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO 
 

ZAP. ŠT.  CESTA   IZVAJALEC  

1.  LC R 447 - Zaplanina - Volčje jame, odcep Učakar,  
odcep Dežman 

Mirko Razboršek                041 626 596 

2.  LC odcep za Ravne - Ravne Kajbič Martin                      041 907 454 

3.  LC R 447 Trafela - križišče za Ravne, JP Odcep Zahomce,  
JC Ločica - Grabner 

Rado Jerman                       041 264 824 

4.  JP R 447 - Jakov dol, odcep Bokal, odcep Cencelj, Anton Homšak                   041 714 306 

5.  JP R 447 - Osredek  Herman Brvar                    031 280 175 
Vojko Kropivšek                       5725 281 

6.  LC Prapreče - Vologa - Lipa, odcep Kale, 
odcep Jeseničnik, odcep Orehovec 

Franc Blatnik                            5725 096 

7.  LC  Vransko - Prapreče, JP vas Merinca do odcep Vrhovnik  z 
odcepi Sedeljšak, Dolinšek, Cencelj, Kos, Zdešer, …                   

KZ Vransko  
Anderlič Miran                   031 326 573 

8.  JP Klance - Klokočovec - Semprimožnik   Zlatko Semprimožnik        041 724 199 

9.  JP Ropasija - Planina z odcepi Marjan Pikl                              5725  542 

10.  LC Vransko - Tešova - Ropasija, JP Tešova - Klokočovec z odcepi 
Tabor, Bergant, Izlakar, Pečovnik 

Miran Anderlič                   031 326 573 

11.  LC skozi trg Vransko               VOC Celje 

12.  JP v naselju Vransko, parkirišča, JP v naselju  Brode, JP Tešova - 
Brode, JP Selo, JP Selski graben, JP Vransko - Briše, JP - Podrigel  

Zvone Podpečan                041 639 723 

13.  LC Šmartno - Prekopa - Stopnik, JP Vindija, JP Prekopa - Blate,  
JP Ribarič, JP Prekopa Vranič - Jevše, JP Prekopa- Jagodič -Stopnik, 
odcep Žnidaršič, JP Stopnik - Stari grad z odcepi, JP Prekopa - 
Stopnik - Čeplje, JP Čeplje - Prekopa - Banovič  

Alojz Grabnar                     041 666 302 
 

14.  LC Ropasija - Čreta  Franc Remic                              5725 065 

15.  JP Zg. Limovce Anton Ferme                       031 760 670 

16.  JP Prosivnik - Vrhovnik Anton Cencelj                     050 331 347 
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17.  JP G 10 - Zajasovnik - Hrastovec  Anton Hrastovec                041 466 962 

18.  JP R 447 - Ločica - Kajbič - Felicijan Ločica Rado Jerman                       041 264 824  

19.  JP Jevše- Dešnikar - Dolar Ivan Kokovnik                           5725 385 

20.  JP Brode - Selo - Selski graben z odcepi Zvone Podpečan                041 639 723 

21.  JP Čeplje - Pondor z odcepi, JP Brode - Tršča - Zajc - Mošnik 
JP 447 - cesta na poligon, JP Brode - povezovalna cesta na 
poligon, JP Čeplje obrtna cona - Zbirni center, JP na Fabriko, 
JP Vršnik, JP na vinograde 

Matjaž Lesjak                      041 628 534 

22.  JP Sp. Limovce  Janez Cukjati                      01 723 32 60 

23.  JP Male Prapreče Jože Križnik                               5725 417 
 

Koordinator zimske službe je  Štefan Kuserbanj - 031 726 876. 
 

 

 
Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in 
stanovanj, ki nameravate vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije.  
Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije vam bo v pomoč, kako svoj denar pravilno 
in učinkovito uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. 
 

Nudimo strokovno svetovanje o: 

• Energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, 

• Toplotni zaščiti ovoja stavb, 

• Izbiri ustreznih oken in zasteklitve, 

• Izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, 

• Izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, 

• Uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo (sprejemniki sončne energije, toplotne 
črpalke, …), 

• Izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, 

• Sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije, 

• Uporabi varčnih gospodinjskih aparatov, 

• Pripravi tople sanitarne vode, 

• Vodenju energetskega knjigovodstva, 

• Sončna energija, geotermalna energija, vetrna energija, biomasa, 

• Čistilne naprave,  

• Termovizija objektov 

• Možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE ter uporabo OVE 
 

in pri vseh tistih odločitvah, ki vplivajo na rabo energije in na klimatsko ugodje v našem domu. 
 

Pot do svetovanja na Energetiki Vransko je zelo preprosta. Ko se odločite za obisk našega svetovalca, pokličite 
po telefonu (03 70 34 260) in se prijavite na razgovor. 
 

 

ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO ZA ODRASLE 
 

Ne veste kako bi praznovali zabavo za vaš rojstni dan? Bodite aktivni tudi na ta dan. Povabite prijatelje in sorodnike 
v Športno dvorano Vransko in združite telesno aktivnost z zabavo. 
 

Možnost je najema dvorane. 
CELA: 20,86 EUR/uro   2/3 dvorane: 16,69 EUR/uro  1/3 dvorane: 12,52 EUR/uro 
 

Več informacij dobite v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v prostorih Športne dvorane Vransko,  
tel: 03 703 12 10, GSM: 041 238 749 
 

Vransko 66 a, 3305 VRANSKO 
Tel: (03) 70 34 260, Fax: (03) 70 34 263 
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ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 
 
 Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in 

 očka vsako leto pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša, kot tista lanska.  
  Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč.  
 Da priskočimo in to s »športno  zabavo« za rojstni dan! 

         Cenik:  
   - do 5 otrok: 50,00 EUR 

     - od 6 do 10 otrok: 70,00 EUR 
     - od 11 do 15 otrok: 90,00 EUR 
 

INFORMACIJE: Pisarna ZKTŠ Vransko v prostorih Športne dvorane Vransko, tel: 03 703 12 10, GSM: 041 238 749 
 

 

ZZAAVVOODD  ZZAA  KKUULLTTUURROO,,  TTUURRIIZZEEMM  IINN  ŠŠPPOORRTT  VVRRAANNSSKKOO  
 

VABI NA OGLED PRIREDITEV: 
 

- sobota, 7. november 2009, ob 10. uri v Kulturnem domu Vransko 
DEVET MESECEV, igrano-lutkovna predstava 
 

- sobota, 14. november 2009, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko 
ŽENSKE ŠTORIJE, komedija 
 

- torek, 24. november 2009, ob 17. uri 
OD TIŠINE DO GLASBE, glasbena monokomedija 
Predstava bo v Domu II. slovenskega tabora Žalec 
 

- petek, 4. december 2009, ob 20. uri 
DVAJSET LET ANSAMBLA ZUPAN, koncert v Športni dvorani Vransko 
 

- sobota, 5. december 2009, ob 10. uri v Kulturnem domu Vransko 
MUCIN DOM, igrana predstava s petjem in plesom 
 

- sobota, 12. december 2009, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko 
SPUSTITE ME POD KOVTER, komedija 
 

Podrobnejši program si oglejte v abonmajskem programu 2009/2010 ali na spletni strani www.zkts-vransko.si.  
 

  

KKOOŠŠAARRKKAARRSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  VVRRAANNII  VVRRAANNSSKKOO  
 

Vabilo na košarkarske tekme na Vranskem v sezoni 2009/2010 
 

Vljudno vas vabimo v Športno dvorano Vrana na Vranskem na košarkarske tekme 2. slovenske košarkarske lige v 
sezoni 2009/2010. Tekme bodo potekale ob sobotah ob 19. uri. Naslednji domači tekmi bodo 7. 11. 2009, ob 19. 
uri proti ekipi Celja in 14. 11. 2009, ob 19. uri proti ekipi Ježice. 
 

Po lanskem preboju iz zadnje 3. Slovenske košarkarske lige (SKL) nas čaka letos trd boj s tekmeci 2. SKL iz 
vzhodnega dela Slovenije, zato bo vsaka zmaga vredna zlata, vsak gledalec oz. navijač več na tribuni pa prav tako. 
Ekipa Vranov, ki nas boste letos spoznali z novimi belo-črnimi dresi, pridno trenira 3-krat tedensko že od začetka 
avgusta, saj želimo nadaljevati uspešen niz dobrih tekem iz prejšnje sezone. Prav tako si želimo, navkljub višjemu 
rangu tekmovanja, ohraniti zmagovalno vzdušje, predvsem v domači dvorani.  
 

Dobre igre so tiste, ki privabljajo gledalce, zato upamo, da bo Vransko in Športna dvorana Vrana ob sobotah zvečer 
kraj, kjer se bomo srečevali in družili. To vabilo ne velja zgolj za eno ali dve osebi, je bolj informativne narave, saj 
želimo z obliko oglaševanja »od ust do ust« privabiti čim večje število ljudi.  
 

Vstop v dvorano je prost, kapaciteto navijaškega prostora smo še povečali, zato vas vabimo v čim večjem številu. 
Pripeljite s seboj še najmlajše družinske člane, ki bodo lahko med polčasom z oranžnimi košarkarskimi žogami 
brezskrbno divjali po igrišču in se pobližje spoznavali s to čudovito igro. 
 

Pridite in navijajte za nas, za Vrane iz Vranskega in za dobre košarkarske predstave. 
 

Se vidimo!                                                                          Športni pozdrav KD Vrani Vransko 
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        Občinska knjižnica Vransko 
 
          | torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 | 
              | tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si | 
 

                 

 NOVOSTI 
Za odrasle: 

 
Za otroke: 

Kje, domovina, si?(antologija slov. domovinske pesmi …) 
Kneževič, A.N.: O kulturi vedenja-vprašali ste, odgovorila 
sem 
Nussdorfer, V.: Razmiščjanja o življenju 
Od vzorov do bojev (Antologija slov. Domovinske proze ... 
Polo Ortiz, G.: Zadela me je strela 
Potočnik, H.: Noordung.doc 
Radonjič, G.: Embalaža in varstvo okolja 
Rakovec-F., Z.: Psihologija telesnega bolnika 
Roberts, N.: Točno opoldne 
Sanderson, M.M.: 107 prednosti naravne hrane 
Šmajs, V.: Pokošeno klasje 
Velika knjiga voščil 
Von Ziegesar, C.: Opravljivka 2, 3 
Že bližajo se prazniki – zbirka boično novoletnih voščil 
Roy, A.: Bog majhnih stvari 
Lainšček, F.: Pesmi za ženski glas in zvonove 
Zafon, C. R.: Igra angela 
Hribar, S.: Razkrižja 
Paasilinna, A.: Župnikov zverinski služabnik 
Schlink, B.: Konec tedna 
Garwood, J.: Divja princesa 
Juul, J.: Od poslušnosti do odgovornosti 

Bates, H. E.: The darling buds 
Biba še leze – pesmi brezskrbnega otroštva 
Blanchut, F.: Mila je ljubosumna 
Blanchut, F.: Mila je sramežljiva 
Ciencin, S.: Jurassic park III 
Dooley, J.: Chicken Licken 
Dooley, J.: Henry Hippo 
Escott, J.: The hat 
Irvung, W.: Rip Van Winkle 
Krings, A.: Metuljček Matiček; Uš Uli; Mravlja Marička; 
Muha Malka; Bolha Beti; Kobilica Milica; Komar Marko 
Lainšček, F.: Mišek Miško in Belamiška 
Laorusse pravljice  
Mlakar, I.: Kodrlajsa in treskbum trobenta 
Nesbit, E.: The Railway Children 
Rabley, S.: Marcel and Shakespeare Letters 
Shipton, V.: Grey Owl 
Williams, S.: Becoming Jane 
Doskočilova, H.: Krtek in zima 
Doskočilova, H.: Krtek in jesen 
Meadows, D.: Sara, darilna vila 
Moderndorfer, V.: Potovanje muca Langusa & 
čarovničke Gajke 
Saksida, I.: Cipsipilipsipilonika 
 

 

 
PRIREDITVE V NOVEMBRU: 
 

6. november 2009, ob 17. uri – računalniški tečaj iskanja gradiva po elektronskem katalogu  

COBISS/OPAC    

10. november 2009, ob 11. uri – literarna ura v Našem domu 

13. november 2009, ob 18. uri –  predavanje zeliščarice FANIKE BURJAN 

17. november 2009, ob 18. uri – PRAVLJIČNA URA 

 
...za vsakogar nekaj... 
                     PRISRČNO VABLJENI! 

             
 


