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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. junij 2016                Številka 58/2016 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za leto 2015 

2. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja RE06-3 – Ferme 

3. DOPOLNITEV Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2016 

ZAPISNIKI 
 
4. ZAPISNIK 11. redne seje občinskega sveta  
 
 

A K T I 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 98. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 78/99, 124/2000, 
79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 
11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave Občine 
Vransko, št.  21/12 in 46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 12. 
redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel 

 
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Vransko za leto 2015 
 
 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015.  
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015 sestavljajo 
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov 
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Vransko za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov 
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

3. člen 
 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2015 znašajo: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2015  
v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek  in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in 
storitve 
706 Drugi davki 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Upravne takse in pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 

 2.486.978 
 

1.921.441 
 

1.709.275 
  1.488.677 

173.466                     
47.128 

 
4 

 
212.166 
123.596 

 
2.852 
1.960 

958 
 

82.800 
 

14.300 
                   3.700 

 
10.600                      

                       
0 
0      
 
 

551.234                   
551.234               

               
 

2.303.826 
930.396                    
178.846 

                    
24.247 

 
643.115                      
26.430 

                   57.758 
 

927.892            
35.935                     

485.654 
 

73.263 
 

333.040 
 

412.558 
412.558 
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sredstev 
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi pravnim in 
fiz. osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
 
 

 
 

32.980 
18.263 

 
14.717 

 
183.153 

                                
 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2015  
v EUR 

IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                          
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                                                                        

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova 
privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                                                                                         
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                                         

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb                                                                               
 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA                                                                             
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2015  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                                                                                             
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

 

60.000                
60.000 

              60.000 
             

              201.802   
201.802    

         201.802 
                  

                41.351  
               
 
         

  - 141.802    
                 
         

  - 183.153 
 
 
 

29.916 

 

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015 se objavi v 
uradnem glasilu občine Vransko «Občinski informator - Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 410/2016-0321                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 6. 2016                                        Franc Sušnik l. r. 

 

 
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja RE06-3 – Ferme 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009- ZPNacrt-A, 80/2010-
ZUPUDPP, 106/2010-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12- ZPNacrt-B, 57/12- 
ZUPUDPP-A, 109/12- ZPNacrt-C in 35/2013 – skl. US)  ter 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Ur. list RS, št. 17/2010, 53/2010 ter Uradne 
objave občine Vransko št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski 
svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 21. 6. 2016 sprejel 
 

 
O D L O K 

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja RE06-3 - Ferme 

 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
 

(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski načrt 
za del območja REO6-3 – Ferme, v nadaljevanju: OPPN.  
 
(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in 
storitve d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 
2013/OPPN-028.  
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

 
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN, 
območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo 
projektih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in 
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe 
za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in 
ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske 
ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po 
prenehanju veljavnosti OPPN.  
 
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi kartografski del in 
priloge, ki so na vpogled pri službi pristojni za urejanje prostora v 
občini Vransko. 
 
 
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z 
OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM 

 
3. člen 

(načrtovane prostorske ureditve) 
 
Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z izgradnjo štirih (4) 
enostanovanjskih prostostoječih stavb, ureditvijo ustreznega dovoza 
na parcelo, izgradnjo priključkov komunalne in energetske 
infrastrukture ter ureditev v zvezi z varstvom pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 
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III. OBMOČJE OPPN 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

 
(1) Območje OPPN obsega parcel, na katerih se izvedejo 
stanovanjski objekti, prometna, energetska, komunalna in druge 
ureditve. 
 
(2) Območje, ki se ureja z OPPN se nahaja zahodno od regionalne 
cestne povezave Šentrupert – Ločica v občini Vransko, kjer se 
odcepi javna pot (št. 992691) proti vzhodu. Območje je nepozidano, 
leži v naklonu proti jugu, jugovzhodu in v naravi predstavlja en del 
travnika in en del gozda. 
  
(3) Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z 
uradnim katarskim načrtom in geodetskim načrtom obsega parcele: 
120/9, 120/10, 120/12, 120/13 vse k.o. Ločica. 
 
(4) Območje OPPN predstavlja po prostorskih aktih občine Vransko 
stavbna zemljišča z oznako enote urejanja prostora REO6-3 z 
namensko rabo stanovanjska gradnja. 
  
(5) Velikost območja OPPN je 3 625 m². 
 
 
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V 
PROSTOR 
 

5. člen 
(umestitev načrtovane ureditve v prostor) 

 
Območje OPPN se nahaja severno od javne poti številka 992691 in 
je od tod dostopno. Zemljišče je v naklonu proti jugu in jugozahodu. 
Večino območja predstavlja travnik, del vzhodnega območja pa je 
poraščeno z gozdom. Območje s severne in južne strani obdaja 
cesta, na zahodni strani pa meji na parcelo s stanovanjskim in 
gospodarskim objektom.  Dovoz do načrtovanih parcel je urejen z 
južne strani, iz obstoječe javne poti.  

 
6. člen 

(opis prostorskih ureditev) 
 
(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z umestitvijo in 
ureditvijo štirih prostostoječih objektov, stanovanjskih stavb, s 
pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo. 
 
(2) Na območju OPPN so predvidene sledeče ureditve: 
-gradnja in ureditev stanovanjskih stavb, 
-gradnja gospodarske javne infrastrukture, 
-gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov. 
 

7. člen 
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti) 

 
(1) Območje je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč z oznako 
SS – stanovanjske površine, namenjeno bivanju in spremljajočim 
dejavnostim. 
 
(2) Vrste dopustnih dejavnosti: osnovno dejavnost predstavlja 
bivanje. 
 

8. člen 
(pogoji glede vrste dopustih gradenj in objektov na območju OPPN) 

 
(1) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se dopuščajo: 

- gradnja novih objektov, 
- tekoča vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela na 
objektih in napravah, 
- nadzidave in dozidave novih objektov in naprav do opredeljenih 
gabaritov v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki so opredeljena 
v tem odloku,  
- dozidave in nadzidave obstoječih objektov s ciljem 
funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih 
objektov, opredeljenih v tem odloku in dopustnih odstopanj, ki so 
opredeljena v tem odloku, 
- odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb, 
- rekonstrukcija objektov in naprav, 
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, 
prometa in zvez, 

- gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja 
večjo varnost ljudi in objektov, 
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru določil 
tega odloka. 
 

(2) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z veljavnimi 
predpisi ter v okviru določil tega odloka: 

 Stanovanjske stavbe: 
 enostanovanjske stavbe, 

 Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti: 
 nadstrešnica oz. garaža in vrtna oz. kmečka lopa, 
 nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 10. 

člena tega odloka. 
 Objekti transportne infrastrukture: 

 ceste, mostovi. 
 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: 

 distribucijski cevovodi, distribucijski 
elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja. 
 

(3) Dopustna je gradnja objektov za namene rabe alternativnih 
energetskih virov.  
 

9. člen 
(pogoji za projektiranje in gradnjo) 

 
(1) Lokacija in gradnja stanovanjskega objekta je v kartografskih 
prilogah označena z območjem pozidave in tlorisom etaže. 
Obravnavani objekt se v horizontalnem in vertikalnem gabaritu 
prilagaja optimalni izrabi prostora in upošteva naravne in ustvarjene 
danosti prostora. Območje pozidave je označeno z modro 
neprekinjeno črto. Znotraj območja pozidave je označen tloris etaže. 
Tloris stavbe je lahko manjši, večji, drugačnih oblik, kar se 
natančneje določi s projektno dokumentacijo, vendar območja 
pozidave ni dovoljeno presegati. 
 
(2) Za gradnjo objektov in zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji: 
 tlorisna površina objektov je v okviru območja pozidave;    
 etažnost: K+P+M (klet, pritličje, mansarda), ob načrtovanju in 
izvajanju gradbenih del za nove objekte in zunanje ureditve, je 
potrebno sodelovanje geomehanika; 
 objekti so lahko zidani iz opeke, leseni, montažni; 
 streha je enokapna ali ravna, predlaga se zazelenjena streha; 
 kritina mora biti temna, opečna ali temu podobnih materialov ; 
 vidni deli objektov morajo biti postavljeni ali obloženi z naravnimi 
materiali (les, kamen); 
 ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasaditvijo 
avtohtonih grmovnic, možna je kombinacija žive meje z lesenimi 
tramiči ali drugo v skladu z obstoječimi ureditvami okolja, vendar 
ograje ne smejo biti višje od 1 m; 
 gradnja opornega zidu, višjega od 1,2 m, je dovoljena le zaradi 
geotehničnih pogojev terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti 
v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča. Višina zemljišča na 
parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Oporni 
zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. 
Dostopne poti je potrebno oblikovati tako, da se v največji meri 
prilagajajo terenu.  
 vizualno izpostavljeni objekti se zakrijejo z rastjem. Predlagani so 
iglavci, ki zagotavljajo zastrtost skozi vse leto in imajo skupne poteze 
z gozdnimi sestoji severno od obravnavanega območja; 
 na vsaki parceli je lahko le eden objekt; 
 komunalna ureditev z dostopa do parcel in ureditev infrastrukture v 
skladu z veljavno zakonodajo (električni priključek, vodovodni 
priključek, napeljava za odvod odpadnih vod). 
 
(3) Dovoz in dostop do objekta bo urejen na južni strani območja. 
 

10. člen 
(merila in pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov) 

 
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko izvaja 
skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka. 
  
(2) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in ureditev 
naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:  
Nezahtevni objekti: 

- podporni zid. 
Enostavni objekti: 
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- majhna stavba kot dopolnitev k obstoječi pozidavi, 
- ograje, 
- podporni zid, 
- mala komunalna čistilna naprava, 
- nepretočna greznica, 
- rezervoar za vodo, 
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in 

daljinskega ogrevanja, 
- pomožni komunalni objekti. 
  

(3) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in podpornih zidov) 
naj bodo od parcelne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni 
minimalno 1,00 m. Ograje in podporni zidovi naj bodo od parcelne 
meje odmaknjeni minimalno 0,20 m. Na parcelno mejo so lahko 
postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero 
mejijo. 
 
(4) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov morajo biti 
načrtovani skladno osnovnemu objektu. 
 

11. člen 
(pogoji za urejanje odprtih površin) 

 
Pri določitvi zasaditve grmovnic in dreves je potrebno zagotoviti 
preglednost pri priključevanju na prometne površine, ceste in vidnost 
prometnih znakov. Krajinska ureditev mora biti usklajena glede 
izbora (avtohtonih) vrst grmovnic in dreves v smislu čim večje 
vpetosti v okolje. Tujerodne in eksotične rastlinske vrste se ne 
vnaša. 
 
 
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
12. člen 

(prometno omrežje) 
 
(1) Dostop do objektov in parcel je iz obstoječe javne poti JP 
992691. Do posamezne parcele/objekta se zgradi ustrezen 
priključek v skladu s pogoji upravljavca. 
 
(2) Na območju parcele je potrebno zagotoviti prostor za minimalno 
2 parkirna mesta (PM) za osebna vozila. Parkirni prostor je lahko 
utrjen, zatravljen, pokrit z nadstrešnico. Zagotoviti je potrebno 
ustrezno odvodnjavanje parkirnih površin. 
 
(3) Intervenca, dostava in promet v času gradnje je zagotovljen iz JP 
992691. 
 

13. člen 
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega urejanja) 

 
(1) Vsi podatki o obstoječi in predvideni komunalni infrastrukturi so 
povzeti iz katastra posameznih upravljavcev. 
  
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pridobiti točne 
podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične rešitve prilagoditi 
zahtevam upravljavcev ter upoštevati faznost izvedbe. 
 
(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve ob 
upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. Podrobnejše rešitve 
se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upoštevanju smernic in 
pogojev upravljavcev ter fazne izvedbe. 
 
(4) Za komunalne ureditve, ki potekajo izven območja OPPN se 
izdela posebna dokumentacija in niso predmet OPPN-ja. 
 

 
14. člen 

(vodovodno omrežje) 
 

(1) Vodooskrba je možna preko obstoječega vodovoda DN 80, ki 
poteka severno od obravnavanih parcel. Zaradi predvidene gradnje 
je potrebno v nadaljevanju določiti natančno lego obstoječega 
vodovoda. 
 
(2) Objekti se priključijo na obstoječi cevovod z izgradnjo hišnih 
priključkov. Vsak objekt mora imeti svoj vodomerni jašek z 
vodomerom. Zaradi visoke lege je zahtevan za vsak objekt 

individualni hidrofor, avtomatsko odzračevanje ter priprava vode, ker 
je odvzem pred rezervoarjem, kjer se voda klorira. 
 
(3) Pri nadaljnjem načrtovanju in projektiranju interne vodovodne 
instalacije mora projektant upoštevati pogoje upravljavca. 
 
(4) Pri izgradnji objektov in zunanje ureditve je potrebno upoštevati 
minimalne odmike od javnega vodovoda. Vsa dela se izvajajo v 
skladu in pod nadzorom upravljavca. 

 
15. člen 

(kanalizacijsko omrežje) 
 
(1) Na območju ni obstoječega kanalizacijskega omrežja. 
 
(2) Izvede se ločen sistem kanalizacije. Meteorne vode se vodijo 
ločeno, v bližnji vodotok. Pred izpustom v vodotok je potrebno 
zgraditi objekt za zadrževanje meteornih voda. Velikost objekta in 
način zadrževanja se določi v projektni dokumentaciji. Izpustna 
glava v vodotok mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne 
sme segati v svetli profil odvodnika. Na območju iztoka mora biti 
struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Fekalne odpadne 
vode je potrebno odvajati v individualne male čistilne naprave, ki jih 
zgradi lastnik objekta na svojem zemljišču. 
  
(3) Celotna kanalizacija se izvede vodotesno. Odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod se načrtuje in izvede v skladu z veljavno zakonodajo. 
Izpusti v površinski odvodnik se izvedejo preko ustrezno oblikovanih 
izpustnih glav. Namesto izpustov je potrebno strugo odvodnika 
zavarovati pred vodno erozijo. 
 

16. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

 
(1) Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo se izvede 
nizkonapetostni priključek iz obstoječe TP Ločica-Vransko. Kablovod 
se položi po južni strani regionalne ceste R2 447 ter v nadaljevanju 
ob JP 992691. Dolžina kablovoda je približno 660 m. Vzporedno z 
izgradnjo predvidenega kablovoda se kablira tudi del NN omrežja, ki 
poteka po južni strani R2. 
 
(2) Priključitev posameznih objektov se izvede preko 
nizkonapetostnih kabelskih omaric v skladu s pogoji in navodili 
upravljavca. 
 
(3) Vsa dela se izvajajo v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami 
(Pelen d.o.o., št. projekta P002-16, februar 2016) in pogoji 
upravljavca. Priključni NN kablovod ni sestavni del OPPN. Za njega 
se izdela ločena dokumentacija. 
 

17. člen 
(TK in KTV omrežje) 

 
(1) Na območju ni obstoječega TK in KTV omrežja. Priključna točka 
je na regionalni cesti R2 447. 
 
(2) Za priključitev načrtovanih objektov je od mesta priključevanja 
potrebno zgraditi ustrezno kabelsko kanalizacijo (ločeno za TK in 
KTV omrežje). 
 
(3) Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavcev posameznih 
omrežij (Telekom, Telemach). 

 
18. člen 

(ogrevanje) 
 

Ogrevanje je individualno. Kot gorivo se lahko uporablja plin, kurilno 
olje, les, lesna biomasa, toplotne črpalke in drugi alternativni viri 
ogrevanja.  
 
 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE 
 

19. člen 
(kulturna dediščina) 

 
Na ureditvenem območju OPPN ni enot nepremične kulturne 
dediščine.  
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH 
VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 

 
20. člen 

(varstvo zraka) 
 
(1) Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v zrak ne 
presegajo z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih 
naprav (Ur. list RS, št. 34/2007, 81/2007) dovoljenih ravni. 
 
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno 
mero je potrebno upoštevati veljavne predpise. 
 
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno 
onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in 
transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se 
za: 

- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v 
vetrovnem in suhem vremenu;  

- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč; 
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

ceste; 
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 

uporabljajo za prevoz. 
 

21. člen 
(varstvo pred hrupom) 

 
(1) Območje obravnave je skladno z določili Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/2005, 
34/2008, 109/2009) razvrščeno v območje III. stopnje varstva pred 
hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene 
vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega 
hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno 
protihrupno zaščito in sanacijo. 
  
(2) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati 
veljavno zakonodajo. 
 

22. člen 
(varstvo voda) 

 
(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij. 
 
(2) Za zbiranje, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in 
padavinskih voda je potrebno upoštevati naslednje: 
-Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v 
ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih 
padavinskih vod.  
-Geološko poročilo je pokazalo, da ponikanje čistih padavinskih voda 
ni možno, zato je treba padavinske in prečiščene komunalne 
odpadne vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik.  
- Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba 
predvideti v skladu z 92. Členom ZV-1 in sicer na tak način, da bo v 
čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z 
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje 
padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, 
travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki…). 
 
(3) Prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave v čiščenje na 
čistilno napravo najmanj enkrat na štiri leta ali odvoz blata iz 
nepretočne greznice, mora biti v skladu z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 
88/11, 8/12, 108/13) in z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 
98/07, 30/10). 
 
(4) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in 
tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda, 
izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo. 

 
(5) Za vse posege v prostor, ki bodo trajno ali začasno vplivali na 
vodni režim je potrebno pridobiti vodno soglasje v fazi postopka 
pridobitve gradbenega dovoljenja. 

 
23. člen 

(ohranjanje narave) 
 
Na območju predmetnega OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih 
območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. 

24. člen 
(varovanje gozda) 

 
(1) Naročnik oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi posega 
omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih 
zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej. 
 
(2) Oblikovati je potrebno gozdni rob na parceli številka 120/6 k.o. 
Ločica in sicer z dosaditvijo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst. 
Prepovedan je popolni posek drevja. Drugi posegi v gozd izven 
območja OPPN niso dovoljeni. 
 
(3) Štore ter odvečni odkopni material, ki bo nastal pri gradnji, se ne 
sme odlagati v gozd, ampak le na urejene deponije odpadnega 
gradbenega materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip. 
 
(4) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe 
nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih 
poteh in začasnih gradbenih površinah. Teren ob objektu je v delu, 
kjer je gozd, potrebno vzpostaviti v prvotno stanje. 
 
(5) Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določila Pravilnika 
o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju 
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS št. 55/94, 95/04) in 
Uredbe o varstvu pred požari v naravnem okolju (Uradni list RS 
št.26/93). 
 
(6) Skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s področja varovanja 
in gospodarjenja  z gozdovi so vsi poseki drevja možni šele po 
pridobitvi ustreznega dovoljenja o graditvi in ob prisotnosti krajevno 
pristojnega delavca Zavoda za gozdove Slovenije, ki drevje za 
krčitev označi in poseg evidentira. 

 
25. člen 

(ravnanje z odpadki) 
 
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z občinskim 
odlokom. V skladu z veljavno zakonodajo je predvideno ločeno 
zbiranje odpadkov. 
 
(2) Vse odpadke je potrebno ločevati ter predati v uporabo ustreznim 
prevzemnikom. 
 
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z 
gradbenimi odpadki, v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
 
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z 
VARSTVOM PRED POŽAROM 
 

26. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

 
(1) Območje OPPN se nahaja izven naravnih omejitev kot so 
poplavnost in visoka podtalnica. Nahaja pa se na območju srednje 
velike verjetnosti pojavljanja plazov. Ob načrtovanju in izvajanju 
gradbenih del za nove objekte in zunanje ureditve, je potrebno 
sodelovanje geomehanika. Zagotoviti je potrebno odvod vseh 
zalednih in površinskih voda iz območja. 
 
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. 
Projektni pospešek tal znaša 0,15 g. Predvidene stavbe in ureditve 
morajo biti projektirane za omenjeni projektni pospešek tal. V skladu 
z določili predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov 
morajo biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki 
jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo 
povzročili: 
- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta, 
- deformacij, večjih od dopustnih ravni, 
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni 
opremi zaradi večjih 
deformacij nosilne konstrukcije ali 
- škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je 
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 
 
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno 
pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih 
snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih 



Številka 58/2016 – 30. 6. 2016                                                                        URADNE OBJAVE Občine Vransko
 

6 | S t r a n  

 

snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob 
upoštevanju sledečega: 

 nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene 
mehanizacije, 
 nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in 
strojnih olj, 
 nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi 
elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in 
 nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov. 

 
27. člen 

(varstvo pred požarom) 
 
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer je 
požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Možnost za 
nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V kolikor 
izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo 
gorljivega materiala je zajetega v požaru, v glavnem je to zgornji sloj 
podrasti. 
 
(2) Načrtovane stanovanjske stavbe se uvrščajo med požarno manj 
zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti 
izhaja iz posameznih načrtov, kot so določeni v predpisih o projektni 
dokumentaciji o graditvi objektov. 
  
(3) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru 
na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in 
izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik ljudi 
(živali) in premoženja. 
 
(4) Intervencijska vozila bodo varno dostopala preko obstoječe 
dovozne ceste, ki se priključuje na glavno cesto kategorije državna 
cesta z oznako R2, odsek 0290 Šentrupert-Ločica. 
 
(5) Prometna dostopnost do območja OPPN in predmetnih parcel 
mora zagotavljati dostop z vozilom za intervencijo in za razmeščanje 
opreme za gasilce. 
 
 
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI 
POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA 

 
28. člen 

(etapnost gradnje) 
 
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno 
neodvisne. Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna celota 
vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno 
ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 
 
 
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 

 
29. člen 

(dopustna odstopanja) 
 
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, 
tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem 
projektiranju ali podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, 
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in 
drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z 
oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s 
čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. 
 
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega 
odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo 
soglašati organi in organizacije oziroma nosilci urejanja prostora. 
 
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije 
objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja od 
podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica 
natančnejše stopnje obdelave projektov in geomehanskih 
karakteristik. 
  
(4) Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v predmetnem 
OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način priključevanja ipd.). 
Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob 

upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanje veljavne 
zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi kanalnimi vodi. 
Spremembe lege in trase posameznih vodov so dopustne tudi v 
primeru težav pri pridobivanju zemljišč. 
 
 
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV 
 

30. člen 
(pogoji za vzdrževalna in druga dela) 

 
(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, dozidave in 
nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot za novogradnje. 
Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s celotno 
stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in 
gradbenimi materiali osnovnega. 
 
(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izdelovalec 
gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred 
poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni 
gradbeni material in urediti okolico. 

 
31. člen 

(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije) 
 
(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture izven 
območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje 
upravljavca obravnavane infrastrukture. 
  
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti geotehnične 
pogoje gradnje za vsak predviden objekt. 
 
(3) Pred začetkom gradnje je potrebno natančno določiti parcelne 
meje s sosednjimi zemljišči (obnova mej). 
 
(4) Investitorji morajo z lastniki gozdnih parcel št. 120/6 in 138/2 k.o. 
Ločica skleniti pisni dogovor o ukrepanju v primeru ogrožanja 
objekta in njegovih funkcionalnih površin, odškodninske 
odgovornosti, v primeru podrtja dreves in podobno. Dogovor naj bo 
sestavni del projektne dokumentacije. 

 
32. člen 

(obveznost v času gradnje) 
 
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti: 
- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, 
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter 
skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode, 
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni 
varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč, 
- skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem možnem času 
prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje, 
- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih 
infrastrukturnih vodov in naprav, 
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za 
preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri 
transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi, 
- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene službe, 
- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav 
in območij ter okolico objektov. 
 
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smernicami za 
načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi 
gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje. 
 
 
XII. KONČNE DOLOČBE 
 

33. člen 
(vpogled v OPPN) 

 
OPPN v analogni in digitalni obliki se hrani in je na vpogled pri službi 
pristojni za urejanje prostora v občini Vransko in na Upravni enoti 
Žalec. 
Arhiviranje in vpogled v podrobni načrt se zagotavljata v digitalni in 
analogni obliki. V primeru neskladnosti se uporablja analogna oblika. 
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34. člen 
(pričetek veljavnosti) 

 
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu občine »Občinski informator - 
Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Številka: 35055-01/2012                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 6. 2016                                        Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2016 

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 16. 
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 
občinski svet Občine Vransko na 12. redni seji dne 21. 6. 2016 
sprejel naslednjo 

 
D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 
za leto 2016 

 

1. člen 

Letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Vransko za 
leto 2016, sprejet na 9. redni seji občinskega sveta Občine Vransko, 
dne 8. 12. 2015, in dopolnjen na 10. redni seji, dne 16. 2. 2016, se 
dopolni tako, da se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
doda 5. točka kot sledi: 

Zap. 
št. 

Lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremi- 
čnine - 
podatki o 
parceli ali 
stavbi 

Velikost 
nepremi-
čnine  
v m² 

Planirana 
sredstva 

Vrednost 
nepremi-
čnine  
v EUR 

Zap. št. 

5.  stavbno 
zemljišče (JP 
916022 Čeplje 
– AMZS 
poligon) 

2634/4,  
k.o. Prekopa 

2634/5,  
k.o. Prekopa 

2638/3,  
k.o. Prekopa 

532/2,  
k.o. Prekopa 

531/5,  
k.o. Prekopa 

482/7,  
k.o. Prekopa 

471/2,  
k.o. Prekopa 

482/10,  
k.o. Prekopa 

354 m² 

 
542 m² 

 
314 m² 

 
27 m² 

 
237 m² 

 
354 m² 

 
114 m² 

 
563 m² 

6.080,87 

 
9.310,26 

 
5.393,77 

 
463,80 

 
4.071,09 

 
6.080,87 

 
1.958,25 

 
9.670,99 

Nakup 
zemljišča. 

 

 

 

2. člen 

Letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Vransko za 
leto 2016 se dopolni tako, da se v načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem doda 2. točka kot sledi: 

Zap. 
št. 

Lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremi- 
čnine – 
podatki o 
parceli ali 
stavbi 

Velikost 
nepremi-
čnine  
v m² 

Vrednost 
nepremi-
čine  
v EUR 

Ekonom- 
ska upravi-
čenost 

2.  delno stavbno 
in delno 
kmetijsko 
zemljišče na 
lokaciji Brode 
13 

860/1,  
k.o. Tešova 
 
860/2,  
k.o. Tešova 
 
806/7,  
k.o. Tešova 

924 m2 

 
 
144 m2 

 
 
81 m2 

 

3.397,80 
 
 
2.109,00 
 
 
846,20 

Občina ne 
potrebuje 
zemljišča. 

 

3. člen 

Ostale določbe Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2016 ostanejo 
nespremenjene. 

4. člen 

Ta dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator - Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 478/2016                                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 6. 2016                                        Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

 11. redne seje občinskega sveta 

 
 • Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)  

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar, 
Ervin Pepel, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Vid 
Križnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec,  Alenka Lebeničnik in 
Sonja Cencelj 
- ostali prisotni:  

- Upi Ljudska  univerza Žalec, Franja Centrih  
- Glasbena šola »Risto Savin » Žalec, Gorazd Kozmus 
- JZ »Jožeta  Potrate« Žalec; Marjan Golob 
- OŠ Vransko –Tabor, Majda Pikl 

- občinska uprava: 
- Franc Sušnik župan, Marija Jerman in Mateja Godler 

- opravičeno odsotni: 
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Jolanda Železnik  
- Zavod za kulturo šport in turizem Vransko, Suzana Felicijan 
Bratož  
- II. OŠ Žalec, Petra Pražnikar Petrovič 

- mediji: / 
 

Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta. 
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• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 138  
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red  11. redne 
seje, kot sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje 
Občinskega sveta z dne 16.2.2016 in 1. izredne seje Občinskega 
sveta z dne 22.3.2016 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o plakatiranju v Občini Vransko - 2. obravnava in 
sprejem 
4. Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko 
5. Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019 
6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2015 
7. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  univerze 
Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole 
»Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ 
»Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo šport in turizem 
Vransko za leto 2015  
8. Premoženjsko pravne zadeve: 
- obravnava  vloge Monike Orehovec za odkup dela zemljišča 
parc. št. 818/1, k.o. Tešova 
9. Razno 
 
Župan je predlagal, da se po obravnavani točki 1 dnevnega reda, 
obravnavata 7 in nato 5 točka.  
Člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali. 
 
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje 
Občinskega sveta z dne 16.2.2016 in 1. izredne seje Občinskega 
sveta z dne 22.3.2016. 
 
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. Sledilo je 
glasovanje za potrditev zapisnikov: 
 
1.   10. redne seje z dne 16.2.2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 139 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 10. redne seje 
Občinskega sveta z dne 16.2.2016, v predloženem besedilu. 
 
2.   1. izredne seje, z dne 22.3.2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 140 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 1. izredne seje, z 
dne 22.3.2016, v predloženem besedilu. 
 
Ad7. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  univerze 
Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole 
»Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ 
»Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo šport in turizem 
Vransko za leto 2015 
 
Župan pozdravi vse prisotne predstavnike javnih zavodov in pozove 
svetnike k razpravi oziroma k postavitvi vprašanj. Vprašanj svetnikov 
ni bilo. 
 
Prisotni predstavniki javnih zavodov so se vsak posebej zahvalili za 
dobro in korektno poslovanje  z občino Vransko. Direktor JZ »Dr. 
Jožeta  Potrate« Žalec Marjan Golob je podal še kratko informacijo 
glede ustanovitve Pediatričnega urgentnega centra Celje (PUC) in 
problematike izvajanja mrliško pregledne službe. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
 

Sklep št. 141 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s predloženimi 
poročili o poslovanju za leto 2015, naslednjih javnih zavodov: 
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,  
- UPI LU Žalec,  
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,  
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,  
- II. Osnovne šole Žalec, 
- OŠ Vransko – Tabor,  
- ZKTŠ Vransko 
 
Ad5 Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, ki je nato predal besedo Mariji  
Jerman in Majdi Pikl. Po podanih obrazložitvah je odprl razpravo v 
kateri sta sodelovala svetnika Jože Matko in Vid Križnik. 
 
Sledilo je glasovanje o spremembi Načrta razvojnih programov 
2016-2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 142 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Načrt razvojnih 
programov 2016-2019, v predloženem besedilu. 
 
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 
Pobude in vprašanja so podali/postavili naslednji svetniki: 
 
a) Marjan Pečovnik je povedal, da ga je občan opozoril na 
problematiko zaraščenosti brežine Podgrajščice na odseku od 
stanovanjskega bloka Vransko 130b do mostu Inde. Odsek brežine 
je res problematičen oziroma zelo zaraščen, zato lahko pri povodnji 
pride do težav. Zanimalo ga je, kakšna bi bila možnost ureditve 
omenjenega odseka. 
 
Župan je odgovoril, da sanacija oziroma čiščenje brežine ni v 
pristojnosti občine, vsak poseg v brežine je prepovedan v času od 1. 
marca do 1. avgusta, kar je razvidno tudi iz obvestila o ureditvi 
brežin ob vodotokih, ki je objavljeno na spletnih straneh občine 
Vransko. Ureditev brežin vodotokov je obveznost obrežnih lastnikov, 
ki je v tem primeru Inde d.d. v stečaju. 
 
b) Ivan Kokovnik je vprašal, kakšna je možnost, da se očisti  potok 
Kisovec, ki je v pretežni meri zaplavljen in zaraščen s travo? 
 
Župan je odgovoril, da je lastnik levega brega potoka Kisovec ob 
javni poti  JP 992801 občina Vransko, desni breg  je v zasebni lasti, 
tako, da bi naj za čiščenje potoka zagotovil polovico sredstev 
zasebni lastnik, polovico sredstev bi zagotovila občina Vransko. 
Možnost je tudi, da občina plača stroške delovnega stroja, odvoz 
organizirajo občani oziroma zasebni lastnik sam. 
 
c) Jože Matko, je podal prošnjo za finančno pomoč pri rekonstrukciji 
ostrešja na podružnični cerkvi na Taboru. 
 
Župan je odgovoril, da so potrebe glede finančne pomoči za obnovo 
cerkva velike, bila je že podana vloga ključarjev za finančno pomoč 
pri obnovi podružnične cerkve na Čreti, za obnovo farne cerkve, se 
je  v proračunu 2016 že namenilo 27.000€ sredstev, tako, da žal v 
tem letu sredstev ne bo mogoče zagotoviti. Potrebno je pridobiti 
predračunske vrednosti za dela, ki se bodo izvajala na podružnični 
cerkvi na Taboru. V teku so  pripravljalna dela za obnovo kapele na 
Vologi, ki je v lasti občine in je v zelo slabem stanju.  
 
č) Alenka Lebeničnik je prosila, če se lahko  poda podrobnejša 
informacija glede novega projekta, ki se naj bi realiziral na območju 
OPPN za poslovno logistični center Vransko ČE 02-4/1. 
 
Župan je odgovoril da je v sklepu, ki je bil objavljen, zapisana  
kronologija dogodkov, ki naj bi sledili, trenutno več informacij ni, jih 
bo pa verjetno več, ko bo investitor zaprosil vse pristojne 
soglasodajalce za smernice. Sledili bosta tudi dve enomesečni javni 
razgrnitvi z javno obravnavo. Zaradi velikega posega v prostor je  
predvidena izdelava presoje vplivov na okolje, ki bo prav tako v 
enomesečni javni razgrnitvi. Glede komunalne infrastrukture 
intenzivno poteka sodelovanje s firmo PROFUNDIS d.o.o.. Po 
izdelavi programa opremljanja bo le ta podan občinskemu svetu v 
potrditev. Na podlagi potrjenega programa opremljanja bo lahko 
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kasneje občinska uprava izdala odločbo o odmeri komunalnega 
prispevka. 
Potekajo tudi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo mostu čez Bolsko in del ceste v smeri proti centru varne 
vožnje AMZS (JP 916 022).  Gradbeno dovoljenje za izgradnjo ceste 
in mostu, je tudi pogoj za pričetek del na območju  poslovno 
logističnega centra Vransko (ČE 02-4/1), saj sedaj ni primernega 
dovoza. 
 
d) Vid Križnik je vprašal kako poteka projekt gradnje, investitorja 
podjetja Jagros d.o.o.? 
 
Župan je odgovoril, da je podjetje Jagros d.o.o. kupilo kompleten 
objekt v katerem se že sedaj nahaja trgovina, v septembru naj bi 
začeli opravljati svojo dejavnost, do takrat naj bi bilo zgrajeno 745 
m2 dodatnih poslovnih prostorov. Poravnali so tudi komunalni 
prispevek in že dobili gradbeno dovoljenje. 
 
e) Sonja Cencelj je vprašala kako poteka sanacija aktualnih plazov. 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je povedala, da se je v 
prejšnjem tednu oddal na ministrstvo seznam treh prioritet nastale 
škode po neurju v času med 12. in 16. septembrom 2014. Prva 
prioriteta je ureditev mostu čez Bolsko na cesti (JP 916 022) proti 
centru varne vožnje AMZS, druga prioriteta je ureditev ovinka na 
Kaleh (LC 490 112), tretja pa je na cesti (JP  992 691) Ločica – Brce 
– Jakov - dol. Za sanacijo mostu je projekt že pripravljen, za ostali 
dve prioriteti, pa so se opravili terenski ogledi in se izdeluje projektna 
dokumentacija katera se mora do 30.5.2016 oddati na pristojno 
ministrstvo. 
Koriščenje sredstev je predvideno v letu 2017, za leto 2016 ni 
predvidenih denarnih sredstev. Za ostale dogodke, ki so se zgodili 
pred zgoraj navedenim neurjem, med drugim tudi škoda po nastanku 
žleda so bili seznami prioritet že poslani, tako da se čaka na odgovor 
s strani ministrstva. 
 
Ad3 Odlok o plakatiranju v Občini Vransko - 2. obravnava in 
sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče 
sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o Odloku o plakatiranju v Občini Vransko (2. 
obravnava in sprejem: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 143 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o plakatiranju v 
Občini Vransko v predloženem besedilu. 
 
Ad4 Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče 
sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o izdaji soglasja k Statutu Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 144 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k Statutu Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko 
 
Ad6 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2015 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec, ki 
je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče 
sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sklepu o podelitvi priznanj Občine Vransko za 
leto 2015: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 145 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za leto 2015 
podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 

 grb Občine Vransko  
 
1. Edvardu Novaku, Vransko 129a, 3305 Vransko – za dolgoletno 
uspešno delovanje v župniji in prispevek pri izgradnji komunalne 
infrastrukture 
 
2. Mirku Razboršku, Zaplanina 15b, 1222 Trojane – za dolgoletno 
uspešno delovanje v lokalni skupnosti in lovski družini 
  

 plaketa Občine Vransko 
 
1. Lovski družini Vransko – ob 70-letnici delovanja  
 
2. Oratoriju Vransko – za večletno uspešno vključevanje otrok v 
počitniške dejavnosti 

 
 priznanje Občine Vransko 

 
1. Mariji Granda, Vransko 95a, 3305 Vransko – za dolgoletno 
uspešno delovanje na področju prostovoljstva  
 
2. Liljani Vandi Druškovič, Vransko 86, 3305 Vransko - za dolgoletno 
uspešno delovanje na področju prostovoljstva 
 
3. Jožetu Juhartu, Brode 12a, 3305 Vransko – za dolgoletno 
uspešno delovanje na področju vokalne glasbe 
 
4. Martinu Kajbiču, Zahomce 16, 3305 Vransko – za dolgoletno 
uspešno delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji 
komunalne infrastrukture 
 
 
Ad8 Premoženjsko pravne zadeve: 
- obravnava  vloge Monike Orehovec za odkup dela zemljišča 
parc. št. 818/1, k.o. Tešova 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri je sodeloval 
svetnik Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o pričetku postopka prodaje dela zemljišča 
parc. št. 818/1, k.o. Tešova: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 146 
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se prične postopek 
prodaje dela zemljišča parc. št. 818/1, k.o. Tešova. 
 
Ad9 Razno 
 
Župan je podal informacijo glede javne razgrnitve in javne obravnave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE06-
3-Ferme, ki poteka od 11.4.2016 do 11.5.2016 v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59. V razpravi je sodelovala svetnica  Alenka 
Lebeničnik, ki jo je zanimalo, kako je s plazenjem na območju OPPN 
RE06-3-Ferme. Župan je odgovoril, da je bil opravljen geološki ogled 
v katerem je bilo ugotovljeno, da ni znakov plazenje, ampak je 
potrebno urediti odvodnjavanje cestišča na problematičnem odseku. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.10. 
 
Številka: 0320/2016/02                                
Vransko, 19. 4. 2016  
 
Zapisala:                                                          Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                           Franc Sušnik l. r. 

                             

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


