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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. februar 2012            Številka 16/2012               

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. ODLOK o ustanovitvi Razvojnega sveta regije 
Savinjske regije 
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob 
avtocestnem priključku Čeplje 
3. ODLOK o koncesiji za obstoječo žičniško napravo 
vlečnica na Prvinah 

OBJAVE 

 
4. NAMERA o prodaji nepremičnine 

ZAPISNIKI    

 
5. ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

OBVESTILA 

 
6. OBVESTILO o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe 
 

AKTI 

1. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije 
Savinjske regije 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur. list RS, št. 20/11) je 
Občinski svet Občine Vransko, na 8. redni seji,  dne 14. 2. 
2012, sprejel naslednji 

 
O D L O K 

o ustanovitvi Razvojnega sveta regije 
Savinjske regije 

 

I. SPLOŠNE  DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se v skladu z zakonom določi seznam 
sodelujočih občin in sestavo ter način imenovanja ali volitev 
članov, naloge, organizacijo dela, predstavljanje in 

zastopanje ter zagotavljanje pogojev za delo Razvojnega 
sveta regije Savinjske regije (v nadaljevanju: Svet), 
katerega ustanoviteljice so občine. 

II. USTANOVITEV SVETA 

2. člen 

(1) Svet ustanovijo naslednje občine (31) : 

- MESTNA OBČINA CELJE 
- MESTNA OBČINA VELENJE 
- OBČINA BRASLOVČE 
- OBČINA DOBJE 
- OBČINA DOBRNA 
- OBČINA GORNJI GRAD 
- OBČINA KOZJE 
- OBČINA LAŠKO 
- OBČINA LJUBNO 
- OBČINA LUČE 
- OBČINA MOZIRJE 
- OBČINA NAZARJE 
- OBČINA PODČETRTEK 
- OBČINA POLZELA 
- OBČINA PREBOLD 
- OBČINA REČICA OB SAVINJI 
- OBČINA ROGAŠKA SLATINA 
- OBČINA ROGATEC 
- OBČINA SLOVENSKE KONJICE 
- OBČINA SOLČAVA  
- OBČINA ŠENTJUR 
- OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 
- OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 
- OBČINA ŠOŠTANJ 
- OBČINA ŠTORE 
- OBČINA TABOR 
- OBČINA VITANJE 
- OBČINA VOJNIK  
- OBČINA VRANSKO 
- OBČINA ZREČE 
- OBČINA ŽALEC 

(2) Svet je ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve 
tretjini občinskih/mestnih svetov občin z najmanj dve 
tretjinsko večino prebivalstva regije. 

III. SESTAVA SVETA 

3. člen 

(1) Svet sestavljajo: 

- voljeni funkcionarji v občini (člani 
občinskega/mestnega sveta in župan/županja), 

- predstavniki gospodarstva, vključeni organe 
zbornice, ki imajo sedež v regiji, 
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- predstavniki nevladnih organizacij v regiji (v 
nadaljevanju : NVO), ki imajo sedež v regiji, 

- predstavniki območnih razvojnih partnerstev s 
sedežem v regiji (v nadaljevanju: ORP), 

 
(2) Število članov Sveta iz prve alineje prejšnjega odstavka 
šteje 12 članov, iz druge alineje prejšnjega odstavka šteje 
12 članov in tretje alineje prejšnjega odstavka šteje  6 
članov. 

4. člen 

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta. 

5. člen 

(1) Sedež Sveta je: RASR, Razvojna agencija Savinjske 
regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000, Celje. (v 
nadaljevanju RASR) 

(2) Strokovna in administrativna opravila za svet izvaja 
RASR. 

IV. VOLITVE ČLANOV SVETA 

6. člen 

(1) Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako 
številu predstavnikov gospodarstva. 

(2) Število predstavnikov nevladnih organizacij je enako 
polovici števila predstavnikov občin. 

7. člen 

Predstavniki občin na območju upravne enote se volijo 
izmed voljenih občinskih funkcionarjev. Oblikovanje 
kandidatnih list in postopek izvolitve ureja poslovnik 
občinskega sveta.  Z območja upravne enote mora biti 
izvoljen najmanj en kandidat. 

8. člen 

(1) Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi 
kandidatnih list, ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo: 

- obe regijski gospodarski zbornici,  
- 8 območnih obrtno podjetniških zbornic 
- območna kmetijsko gozdarska zbornica z 8 izpostavami 

(2) Zbornice izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je 
določeno v 3. členu tega odloka. 

9. člen 

(1) Predstavniki NVO, ki imajo sedež v regiji, se volijo na 
podlagi kandidatnih list, ki jih predlaga regionalno stičišče 
nevladnih organizacij za Savinjsko regijo v skladu s 
predpisi NVO. 

(2) NVO  izvolijo toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v 
3. členu tega odloka. 

10. člen 

(1) Občine, organi zbornic gospodarstva in NVO-ji pošljejo 
RASR listo izvoljenih kandidatov v roku 7 dni od izvolitve. 
Lista kandidatov vsebuje: 

- naziv regije, za katero je oblikovana lista 
kandidatov, 

- osebne podatke kandidatov po abecednem 
vrstnem redu: ime in priimek, datum rojstva, 
poklic in delo, ki ga opravlja, 

- naslov stalnega prebivališča, 
- podatke o predlagatelju kandidature. 

 
(2) RASR v roku 7 dni od prejema zadnje liste kandidatov 
oblikuje skupno listo kandidatov za volitve v Svet. Lista 
kandidatov se določi tako, da so ločeno prikazani kandidati 
iz občin, gospodarstva in NVO. Lista kandidatov mora 
vsebovati vse podatke iz prejšnjega odstavka. 

11. člen 

(1) RASR določi vsebino glasovnice za volitve članov 
Sveta. Glasovnica vsebuje: 

- naziv regije, za katero je oblikovana lista 
kandidatov, 

- zaporedne številke ter imena in priimke 
kandidatov po seznamu, 

- navodilo o načinu glasovanja. 
 
(2) Regionalna razvojna agencija pošlje skupno listo 
kandidatov in določeno glasovnico vsem občinskim svetom 
v regiji. 

(3) Vsak občinski/mestni svet pripravi tolikšno število 
glasovnic, kolikor je članov občinskega/mestnega sveta  ter 
jih žigosa z  žigom občine/mestne občine. 

12. člen 

(1) Volitve članov sveta  izvedejo občinski sveti/mestni v 
roku 30 dni po prejemu kandidatne liste. 

(2) Člani občinskega/mestnega sveta glasujejo v skladu z 
določbami poslovnika občinskega sveta, ki urejajo tajno 
glasovanje. 

(3) Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA« ali 
»PROTI«. 

13. člen 

(1) Občinski/mestni sveti v regiji pošljejo RASR zapisnike o 
glasovanju v roku 3 dni po izvedenih volitvah. 
Dokumentarno gradivo v zvezi z volitvami hrani 
Občina/Mestna občina. 

(2) Izide glasovanja v regiji ugotavlja RASR. Za člane Sveta 
so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina 
občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in 
prebivalcev vseh občin na območju upravne enote. 

14. člen 

Predstavniki ORP-jev v regiji imenujejo enega predstavnika 
v skladu s svojimi pravili. 

V. KONSTITUIRANJE SVETA 

15. člen 

(1) Svet je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzočih 
več kot polovica članov Sveta. 
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(2) Člani Sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, 
ki predstavlja in zastopa Svet. 

VI. ODBORI SVETA 

16. člen 

Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in 
izvajanja regionalnega razvojnega programa na prioritetnih 
področjih razvoja v regiji imenuje Svet odbore. Odbore 
sestavljajo predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji 
strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov 
in drugih institucij, ki delujejo v regiji in so pomembne za 
njen razvoj.  

VII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE SVETA 

17. člen 

Svet ima naslednje naloge: 

- vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega 
razvojnega programa, 

- sprejem Regionalnega razvojnega programa, 
-    na področju regionalnega razvoja sodeluje z 

regijami drugih držav, 
- sklepanje Dogovorov za razvoj regije, 
- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu, 
- spremljanje izvajanja Regionalnega razvojnega 

programa in Dogovorov za razvoj regije, 
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom. 

 
VIII. ORGANIZACIJA DELA SVETA 
 

18. člen 
 

(1) Svet podrobneje uredi organizacijo in način svojega 
dela s Poslovnikom.  

(2) Delo Sveta je javno. Če je zaradi problematike, ki jo 
obravnava Svet, seja sveta za javnost zaprta, sporoči 
predsednik Sveta odločitve Sveta javnosti tako, da poda 
izjavo ali skliče tiskovno konferenco. 

(3) Vsak član Sveta je v javnosti dolžan predstaviti in 
zastopati odločitve Sveta. 

19. člen 

(1) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih 
članov. Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina 
vseh članov sveta in večina članov sveta, predstavnikov 
občin. 

(2) Odločitev sveta o Regionalnem razvojnem programu in 
Dogovoru o razvoju regije mora naknadno potrditi 60 
odstotkov županov občin/mestnih občin z večino 
prebivalstva regije. 

IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO SVETA 

20. člen 

Sredstva, ki so potrebna za kritje materialnih stroškov 
delovanja Sveta  zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih 
proračunih.  

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Za prve volitve Sveta se glede predstavnikov ORP-jev v 
regiji upošteva število ORP-jev v skladu s 17. členom 
ZSRR-2, ki so delovali na področju regionalnega razvoja v 
Savinjski regiji na dan sprejema tega odloka. 

22. člen 

Mandat članov prvega sveta, ustanovljenega po uveljavitvi 
tega odloka, traja do prve seje novo izvoljenega 
občinskega sveta na prvih rednih lokalnih volitvah po 
uveljavitvi tega odloka. 

23. člen 

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi  v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski Informator - Uradne objave 
Občine Vransko«, uporabljati pa se začne, ko ga sprejme 
2/3 občinskih/mestnih svetov z najmanj 2/3 večino 
prebivalstva. 
 
Številka: 331/2012      
Vransko, 14. 2. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.      
 

 

 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob 
avtocestnem priključku Čeplje 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt - Uradni list RS št. 33/2007, 108/2009) in  16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni l. RS, št. 17/10 in 
53/10) je Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne 
14. 2. 2012 sprejel 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za 

poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem 
priključku Čeplje 

 
1. člen 

Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko 
cono ob avtocestnem priključku Čeplje, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 5/03, 68/04 in 142/04 se spremeni 
tako, 

- da se v 6. členu besedila alineja 6 spremeni tako, da  se 
glasi: »Gradbene meje so spremenljive in so v grafičnih 
prilogah označene s prekinjeno črto.« 

- da se v 6. členu 14. alineji besedilu doda: », oziroma manj 
v skladu s soglasjem upravljavca plinovoda.« 

2. člen 

Vse ostale določbe Odloka o zazidalnem načrtu za 
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku 
Čeplje (Uradni list RS, št. 5/03, 68/04 in 142/04) ostanejo 
nespremenjene. 
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3. člen 

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi  v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski Informator - Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 3500/2012 
Vransko, 14. 2. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
3. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo 
vlečnica na Prvinah 
 
Na podlagi 26. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za 
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: 
ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko na 
8. redni seji dne 14. 2. 2012 sprejel 

O D L O K  
o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica na 

Prvinah 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za prevoz 
oseb na območju smučišča Prvine (v nadaljevanju: 
koncesija), za katero so ob uveljavitvi Zakona o žičniških 
napravah za prevoz oseb (v nadaljevanju: ZŽNPO) imeli 
lastniki veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: 
žičniški napravi).  

Žičniška naprava, ki je predmet koncesije po tem odloku, je 
določena v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.  

Prevoz oseb po žičniški napravi, ki je predmet koncesije po 
tem odloku, ni gospodarska javna služba. 

II. PODELITEV KONCESIJE 

2. člen 

Na podlagi 29. člena in drugega odstavka 76. člena ZŽNPO 
se koncesija podeli brez javnega razpisa.  

Koncesija iz prejšnjega odstavka se na podlagi vloge iz 
tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO podeli lastniku 
posamezne žičnice z odločbo, ki jo izda župan Občine 
Vransko. 

3. člen 

Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v 
roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.  

Vloga za podelitev koncesije mora obsegati naslednje 
podatke:  

– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,  
– zadevo, zahtevek oziroma predlog,  
– firmo, oziroma naziv vlagatelja ter sedež,  
– navedbo lokacije žičniške naprave,  
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene 

zmogljivosti,  
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog (npr. 
naprava za zasneževanje). 

III. POGOJI KONCESIJE 

4. člen 

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške 
dejavnosti,  
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne 
dajatve,  
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacijskega postopka,  
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne 
tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,  
– da ima opravljen strokovno tehnični pregled žičniških 
naprav. 

5. člen 

Predmet podelitve koncesije po tem odloku je Žičniška 
naprava vlečnica »Prvine«, ki ima naslednje lastnosti:  

a) Lokacija žičniške naprave: Žičniška naprava ter 
pripadajoča smučišče ležijo na zemljiških parcelah 223/1, 
554, 217, 215, 213, 235/25, 211/3 in 211/9 vse k.o. 
Zaplanina. Spodnja postaja žičniške naprave leži na 
višinski kot 826 m, zgornja postaja pa na višinski koti 926 
m.  

b) Značilnosti žičniške naprave: Žičniška naprava je 
žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi 
značilnostmi:  

– vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica;  
– število postaj: 2 (1x vstopna, 1x izstopna);  
– vodilo: jeklena vrv;  
– dolžina proge: 325 m;  
– število sider: 40  
– pogon: elektromotor 37 kW;  
– višinska razlika: 100 m;  
– zmogljivost 250 oseb na uro;  

c) Rok trajanja koncesije (koncesijska doba): Vlečnica je 
bila zgrajena leta 1980. Koncesijska doba je v skladu s 
priporočili MP in se za to žičniško napravo podeli za 
koncesijsko dobo 15 let (rok koncesije).  

Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, 
vendar največ za polovico časa predmetne koncesije, če je 
ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave 
mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno 
obratovala v času podaljšanja koncesije.  

Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo na zahtevo 
koncesionarja izda Občina Vransko.  

Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski 
pogodbi. 

6. člen 

Medsebojna razmerja med koncedentoma in 
koncesionarjem se za žičniške naprave iz priloge tega 
odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.  
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Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan 
občine. 

7. člen 

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo 
samo s soglasjem Občinskega sveta Občine Vransko. 

8. člen 

Koncesijsko razmerje preneha:  
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,  
– z odvzemom koncesije,  
– zaradi stečaja koncesionarja, kar se podrobneje opredeli 
v koncesijski pogodbi. 

9. člen 

Koncesijska pogodba preneha:  
 
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,  
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,  
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe. 

10. člen 

Koncedent lahko odvzame koncesijo z odločbo:  

– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami 
pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost 
obratovanja,  
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške 
naprave, pa se koncesionar in koncedenta ne dogovorijo 
drugače.  

Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o 
odvzemu koncesije. 

11. člen 

Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja 
odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne 
dogovori drugače.  

Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške 
naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in 
vzpostavitev okoliščinam čim bolj primernega stanja na 
vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije. 

IV. KONČNA DOLOČBA 

12. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu Občine Vransko in se objavi v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 

Številka: 014/2012 
Vransko, 14. 2. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

 

 

OBJAVE 

4. Namera o prodaji nepremičnine 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, dne 
29. 2. 2012, objavlja 

N A M E R O  
o prodaji nepremičnine 

Predmet namere je prodaja poslovnega prostora na podlagi 
javnega zbiranja ponudb: 

- poslovni prostor z zobno ambulanto in pisarno v izmeri 40 
m² Zdravstvenega doma Vransko na naslovu Vransko 
130d, 3305 Vransko, ki je vpisan pod parc. št. 25/7 – 
poslovna stavba v izmeri 429 m² v vl. št. 614, k.o. Vransko. 

Predmet prodaje je zaseden z najemnikom, ki ima 
sklenjeno najemno razmerje za opravljanje 
zobozdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije za 
nedoločen čas. Sprememba lastnika ne vpliva na obstoječe 
najemno razmerje; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice 
vstopi v pravni položaj najemodajalca. 

Rok za oddajo ponudbe je 15. 3. 2012 do 12. ure.  

Izhodiščna cena je 50.000,00 EUR brez davka na promet 
nepremičnin. 

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na 
spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine 
Vransko, Vransko 59, oz. na tel. št. (03) 703 28 00. 

Številka: 7113/2012 
Vransko, 29. 2. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 
ZAPISNIKI 

5. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

Z A P I S N I K 
8. redne seje Občinskega sveta občine Vransko,  

ki je bila v torek, 14. februarja 2012,  
ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj 

alternativnih virov energije, Vransko 66a. 
 

Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 
- člani občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, 
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek, 
Ana Bogataj, Nataša Urankar, Anton Homšak, Nataša 
Juhart, Jože Matko, Janez Lencl, Marjan Pečovnik;  
- Nadzorni odbor: predsednik Miha Pečovnik; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Rudolf Pušnik 
(zapisnikar); 
- OŠ Vransko: ravnateljica Majda Pikl; 
- ostali prisotni: Aleksander in Nada Lazič;  
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- predstavniki medijev; 
- opravičeno odsoten: Dani Jesenik, predsednik NK 
Vransko. 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri 
prisotnih vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja 
sklepčna. 
 
Sprejem dnevnega reda: 
Župan poda predlog za razširitev dnevnega reda seje z 
dvema točkama in sicer:  

13. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno 
trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje 
14. Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož 

Pripomb na podan predlog razširitve dnevnega reda ni, 
zato sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 13. točko 
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 14. točko 
- 11 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote 

S sprejetjem predlaganih razširitev dnevnega reda se 
zadnja točka dnevnega reda (Razno) ustrezno preštevilči. 

Sklep št. 124 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 8. redne 
seje s 13. točko: Obravnava in sprejem Odloka o 
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za 
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku 
Čeplje 

Sklep št. 125 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 8. redne 
seje s 14. točko: Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož 

Sklep št. 126  
Sprejme se naslednji dnevni red 8. redne seje: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 7. redne seje z 
dne 13. 12. 2011 in 5. korespondenčne seje z dne 5. 1. 
2012 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije 
4. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica 
Prvine     
5.  Potrditev cene vodarine in omrežnine za dejavnost 
oskrbe s pitno vodo 
6. Določitev pavšalnega obračuna vodarine v vodovodnem 
sistemu Merinca 
7. Mnenje k imenovanju direktor-ja/-ice UPI – ljudska 
univerza Žalec 
8. Poročilo Nadzornega odbora občine Vransko o 
opravljenem nadzoru zakonitosti in smotrnosti poslovanja 
Nogometnega kluba Vransko v letih 2010 in 2011 
9. Seznanitev z letnim programom nadzora Nadzornega 
odbora občine Vransko za leto 2012 
10. Imenovanje članov VO Prapreče in VO Merinca – 
Vologa 
11. Vloga OŠ Vransko za brezplačen najem Športne 
dvorane Vransko za dobrodelni koncert 
12. Ponovna potrditev DIIP za projekt »Rekonstrukcija LC 
Vransko-Prapreče-Tešova, 3. faza« 
13. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno 
trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje 
14. Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož 
15. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 7. redne 
seje z dne 13. 12. 2011 in 5. korespondenčne seje z dne 
5. 1. 2012 

Pripomb na zapisnika 7. redne seje in 5. korespondenčne 
seje ni, zato sledi glasovanje:  
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 7. redne seje 
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje 

Sklep št. 127 
Potrdi se zapisnik 7. redne seje z dne 13. 12. 2011 v 
predloženem besedilu. 

Sklep št. 128 
Potrdi se zapisnik 5. korespondenčne seje z dne 5. 1. 2012 
v predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Ana Bogataj (pisno): Kako je s plačilom deleža občine 
Vransko Glasbeni šoli »Risto Savin« Žalec? 

Župan: 18. januarja 2012 je občina Vransko poravnala vse 
zapadle obveznosti do Glasbene šole »Risto Savin« Žalec. 

b) Aleksander Reberšek: Predlagam, da se občinski 
svetniki in ostali prejemniki sejnin odpovemo izplačilu ene 
sejnine v korist Dejana Grilja. 
Glasovanje: 11 glasov ZA 

Sklep št. 129 
Občinski svetniki občine Vransko se v korist Dejan Grilja 
odpovedo izplačilu ene sejnine. Bruto znesek ene sejnine 
za vseh enajst članov Občinskega sveta v višini 1.440,23 
EUR se nakaže Dejanu Grilju kot prispevek za nakup 
bionskih protez. 

c) Janez Lencl: Kakšna je predpisana procedura za 
imenovanje predstavnika občine Vransko v Javni sklad za 
kulturne dejavnosti? Ali bi morala o tem odločati Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja? 
Dobil sem namreč informacije, da je občina Vransko 
Javnemu skladu za kulturne dejavnosti že sporočila 
predstavnika, vendar pa komisija o tem ni odločala.   
 
Župan: Pripravili bomo pregled, kako so se zadeve odvijale 
in vam odgovor posredovali na naslednji seji.  

č) Jože Matko: Zanima me, če bi lahko občina posredovala 
konkretnejše informacije o tem, kako bodo morala v skladu 
z novo zakonodajo postopati tista gospodinjstva, ki ne bodo 
nikoli priključena na javno kanalizacijo. 

Župan: Konkretnejših informacij o tem zaenkrat še ne 
morem posredovati. Lahko pa povem, da sodelujemo v 
projektu izdelave načrta rastlinske čistilne naprave, ki bi bil 
nato na razpolago tem gospodinjstvom. 

Matjaž Zakonjšek: Po zakonu bi se morala do leta 2017 vsa 
gospodinjstva, ki imajo sedaj greznice, priključiti na 
skupinske ali individualne čistilne naprave. Verjetno pa se 
bodo zakonski roki glede na trenutne ekonomske 
zmožnosti države in prebivalcev še spremenili.  

d) Ana Bogataj: Kdaj lahko na parkirišču pred Zdravstveno 
postajo Vransko pričakujemo talne označbe za invalide? 

Župan: Parkirišče je v upravljanju Zdravstvenega doma 
Žalec, zato menim, da bi lahko narisali tudi talne označbe 
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za invalide. Pobudo jim bomo posredovali in v primeru, da 
se nanjo ne bodo odzvali, bomo označbe narisali sami. 

e) Ana Bogataj: Ali lahko občina kakorkoli vpliva na 
avtobusne vozne rede? Srednješolcem se pouk večinoma 
začne ob 7. uri, avtobus za Celje pa odpelje že ob 5.40 oz. 
5.45. 

Župan: Pobudo bomo posredovali Izletniku Celje d.d..   

Ad3: Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske 
regije 
 
Župan poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo župan, Janez Lencl, Jože Matko in Miha 
Pečovnik. Janez Lencl poda stališče, da bi se morale 
kandidatne liste oblikovati skladno s predlaganim odlokom. 
Občinski svet soglaša, da se stališče g. Lencla posreduje 
RASR, g. Jazbecu. Po končani razpravi sledi glasovanje: 
- 10 glasov ZA sprejem odloka po hitrem postopku 
- 10 glasov ZA sprejem odloka  
 
Sklep št. 130 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o ustanovitvi 
Razvojnega sveta regije Savinjske regije po hitrem 
postopku. 

Sklep št. 131 
Občinski svet občine Vransko  sprejme Odlok o ustanovitvi 
Razvojnega sveta regije Savinjske regije v predloženem 
besedilu. 

Ad4: Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo 
vlečnica Prvine     
 
Župan poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo župan, Miha Pečovnik, Janez Lencl, Aleksander 
Reberšek, Ivan Kokovnik, Anton Homšak in Nataša 
Urankar. Aleksander Reberšek predlaga, da se koncesijska 
dajatev obračuna v obliki 80 smučarskih dnevnih kart, ki jih 
prejemnik koncesije izroči koncesionarju kot nadomestilo 
za koncesijsko dajatev. Občinski svet predlog soglasno 
podpre. Po končani razpravi sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA sprejem odloka po hitrem postopku 
- 11 glasov ZA sprejem odloka 
 
Sklep št. 132 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o koncesiji za 
obstoječo žičniško napravo vlečnica Prvine po hitrem 
postopku. 

Sklep št. 133 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o koncesiji za 
obstoječo žičniško napravo vlečnica Prvine v predloženem 
besedilu. 

Ad5: Potrditev cene vodarine in omrežnine za 
dejavnost oskrbe s pitno vodo 
 
Župan poda uvodno obrazložitev točke. Predsednik Odbora 
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, Justin Sedeljšak, poda pozitivno stališče 
pristojnega odbora Občinskega sveta. Direktor JKP Žalec 
d.o.o., Matjaž Zakonjšek, predstavi stališče koncesionarja 
za dejavnost oskrbe s pitno vodo. K razpravi se priglasi g. 
Sedeljšak. Po končani razpravi sledi glasovanje o treh 
predlogih sklepov: 
- 10 glasov ZA sprejem predloga sklepa št. 134, 1 glas 
PROTI sprejemu predloga sklepa št. 134 

- 10 glasov ZA sprejem predloga sklepa št. 135, 1 glas 
PROTI sprejemu predloga sklepa št. 135 
- 10 glasov ZA sprejem predloga sklepa št. 136, 1 glas 
PROTI sprejemu predloga sklepa št. 136 
 
Sklep št. 134 
Občinski svet občine Vransko potrdi ceno storitve javne 
službe oskrbe s pitno vodo za vodarino v višini 0,4143 
EUR/m3. 

Sklep št. 135 
Občinski svet občine Vransko potrdi ceno storitve javne 
službe oskrbe s pitno vodo za omrežnino za vodomer DN 
13 v višini 2,7764 EUR/vodomer/mesec.  

Sklep št. 136 
JKP Žalec d.o.o. potrjene cene GJS uveljavi takoj, ko bodo 
za to obstajale ustrezne zakonske podlage. 

Ad6: Določitev pavšalnega obračuna vodarine v 
vodovodnem sistemu Merinca 
 
Župan poda uvodno obrazložitev točke. Predsednik Odbora 
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, Justin Sedeljšak, poda pozitivno stališče 
pristojnega odbora Občinskega sveta. Stališče 
koncesionarja za dejavnost oskrbe s pitno vodo predstavi 
direktor JKP Žalec d.o.o., Matjaž Zakonjšek. K razpravi se 
priglasi Miha Pečovnik. Razpravi sledi glasovanje:  
- 11 glasov ZA 
 
Sklep št. 137 
Pavšalni obračun vodarine v vodovodnem sistemu Merince 
se določi na 8,5 m3/osebo/mesec, za živino pa 3,0 
m3/glavo/mesec od 1. 6. 2012 dalje. 

Ad7: Mnenje k imenovanju direktor-ja/-ice UPI – ljudska 
univerza Žalec 
 
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA izdajo pozitivnega mnenja k imenovanju 
Franje Centrih za direktorico UPI – ljudska univerza Žalec 
 
Sklep št. 138 
Občinski svet občine Vransko podaja pozitivno mnenje k 
imenovanju Franje Centrih za direktorico UPI – ljudska 
univerza Žalec. 

Ad8: Poročilo Nadzornega odbora občine Vransko o 
opravljenem nadzoru zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Nogometnega kluba Vransko v letih 2010 in 
2011 
 
Župan poda uvodno obrazložitev točke in preda besedo 
predsedniku Nadzornega odbora, Mihu Pečovniku, ki 
Občinskemu svetu predstavi poročilo Nadzornega odbora 
občine Vransko o opravljenem nadzoru zakonitosti in 
smotrnosti poslovanja Nogometnega kluba Vransko v letih 
2010 in 2011. Sledi razprava, v kateri sodelujejo Janez 
Lencl, Jože Matko, Miha Pečovnik in Ivan Kokovnik. 
Občinski svet soglasno predlaga Nadzornemu odboru, da 
Nogometnemu klubu Vransko naloži rok za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju in po preteku roka 
opravi ponoven nadzor. 
Po končani razpravi sledi glasovanje o sprejemu 
ugotovitvenega sklepa:  
- 11 glasov za sprejem ugotovitvenega sklepa 
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Sklep št. 139 
Občinski svet občine Vransko se je seznanil s poročilom 
Nadzornega odbora občine Vransko o opravljenem 
nadzoru zakonitosti in smotrnosti poslovanja Nogometnega 
kluba Vransko v letih 2010 in 2011. 

Ad9: Seznanitev z letnim programom nadzora 
Nadzornega odbora občine Vransko za leto 2012 
 
Predsednik Nadzornega odbora, Miha Pečovnik, 
Občinskemu svetu predstavi letni program nadzora 
Nadzornega odbora za leto 2012. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje o sprejemu ugotovitvenega 
sklepa:  
- 11 glasov za sprejem ugotovitvenega sklepa 
 
Sklep št. 140 
Občinski svet občine Vransko se je seznanil z letnim 
programom nadzora Nadzornega odbora občine Vransko 
za leto 2012. 

Ad10: Imenovanje članov VO Prapreče in VO Merinca – 
Vologa 
 
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA potrditev VO Prapreče 
- 11 glasov ZA potrditev VO Merinca – Vologa 
 
Sklep št. 141 
Potrdi se vaški odbor Prapreče v naslednji sestavi:  
- Križnik Jože, predsednik 
- Oblak Magda, članica 
- Zorko Dejan, član 
- Strnišnik Darko, član 
- Podbregar Jožica, članica 

Sklep št. 142 
Potrdi se vaški odbor Merinca – Vologa v naslednji sestavi: 
- Kropivšek Jani, predsednik 
- Slapnik Florjan, član 
- Hribernik Franc, član 
- Reberšek Franc, član 

Ad11: Vloga OŠ Vransko za brezplačen najem Športne 
dvorane Vransko za dobrodelni koncert 
 
Župan poda uvodno obrazložitev in preda besedo Majdi 
Pikl, ravnateljici OŠ Vransko, ki Občinskemu svetu 
predstavi prošnjo za brezplačen najem Športne dvorane 
Vransko za dobrodelni koncert. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje:  
- 11 glasov ZA 
 
Sklep št. 143 
Občinski svet občine Vransko soglaša, da Občina Vransko 
Osnovni šoli Vransko kot prispevek k organizaciji 
dobrodelnega koncerta dne 29.02.2012 povrne stroške 
najema športne dvorane Vransko v višini 1.000,00 €. 
Zahtevku za povračilo stroškov najema je potrebno priložiti 
plačan račun za najem dvorane in poročilo o izvedbi 
dobrodelnega koncerta, iz katerega mora biti razvidno 
število prodanih vstopnic in čisti izkupiček prireditve. 
Zahtevku morajo biti priložene tudi izjave vseh izvajalcev 
programa  in morebitnih drugih del in uslug povezanih z 
izvedbo  dobrodelne prireditve, da se odpovedujejo 
honorarju oziroma plačilu za opravljeno delo. 

 
 

Ad12: Ponovna potrditev DIIP za projekt 
»Rekonstrukcija LC Vransko-Prapreče-Tešova, 3. faza« 
 
Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje:  
- 11 glasov ZA potrditev vrednostno usklajenega DIIP 
 
Sklep št. 144 
Potrdi se z deležem sredstev občin za sofinanciranje 
investicij v letu 2012 vrednostno usklajen DIIP za projekt 
»Rekonstrukcija LC Vransko-Prapreče-Tešova, 3. faza«. 
Po uskladitvi znaša delež SVRL 103.871,00 EUR, delež 
Občine Vransko pa 31.138,78 EUR. 

Ad13: Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno 
trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje 

Župan poda obrazložitev točke. K razpravi se priglasi Janez 
Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA sprejem odloka po hitrem postopku 
- 11 glasov ZA sprejem odloka 

Sklep št. 145 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za 
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku 
Čeplje po hitrem postopku. 

Sklep št. 146 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za 
poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku 
Čeplje v predloženem besedilu. 

Ad14: Obravnava dopisa STV d.o.o. Portorož 

Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo 
ge. Nadi Lazič, ki Občinskemu svetu predstavi prošnjo oz. 
predlog investitorja. Sledi razprava, v kateri sodelujejo 
župan, Janez Lencl, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, 
Marjan Pečovnik, Aleksander Reberšek, Miha Pečovnik, 
Justin Sedeljšak, Ana Bogataj in Anton Homšak. Po 
zaključku razprave se izoblikuje predlog sklepa, o katerem 
se nato glasuje:  

- 11 glasov ZA  

 
Sklep št. 147 
Občinski svet občine Vransko soglaša s plačilom 
komunalnega prispevka za projekt PRO33-08 
večstanovanjske Vile Domino Čeplje, odmerjenega z 
odločbo Občine Vransko št. 4260-12/2010-03-3 z dne 10. 
2. 2011, v višini 301.038,80 EUR, na način kot sledi: Prvi 
del odmerjenega komunalnega prispevka v višini 
150.000,00 EUR poravna investitor projekta, STV 
oglaševanje d.o.o., Obala 26, Portorož, takoj oz. pred 
izdajo gradbenega dovoljenja, plačilo drugega dela 
odmerjenega komunalnega prispevka v višini 151.038,80 
EUR se odloži do 31. 12. 2013 in se obrestuje po 5 % letni 
obrestni meri.  

Odlog plačila dela odmerjenega komunalnega prispevka v 
višini 151.038,80 EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi se 
uredi s pogodbo o odlogu plačila dela komunalnega 
prispevka med Občino Vransko in STV oglaševanje d.o.o..  

Za zavarovanje plačila drugega dela odmerjenega 
komunalnega prispevka za projekt PRO33-08 
večstanovanjske Vile Domino Čeplje v višini 151.038,80 
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EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi dovoli investitor STV 
d.o.o., Obala 26, Portorož, vpis hipoteke na zemljiščih parc. 
št. 507/1, 507/3 in 2636/5, vsa k.o. Prekopa, ki so v njegovi 
lasti.  

V celoti plačan komunalni prispevek v višini 301.038,80 
EUR skupaj s pripadajočimi obrestmi je pogoj za izdajo 
soglasja Občine Vransko k uporabnemu dovoljenju za 
zgrajena stanovanja.  

S tem sklepom sta razveljavljena sklepa Občinskega sveta 
občine Vransko št. 119 in 120, sprejeta na 7. redni seji dne 
13. 12. 2011. 

Ad15: Razno 
 
a) Župan seznani Občinski svet s spremembo terminskega 
plana za projekt »Gradnja odprtega širokopasovnega 
omrežja«. 

b) Župan seznani Občinski svet z možnostjo priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe zemljišč. 

c) Župan povabi občinske svetnike na dobrodelni koncert 
za Dejana Grilja, ki je v delovni nesreči izgubil obe roki v 
nadlahti – petek, 23. 3. 2012, ob 20. uri v Športni dvorani 
Vransko. 

č) Aleksander Reberšek povabi občinske svetnike na 
tradicionalni Vranski pustni karneval. 

Seja je bila zaključena ob 21.40. 

Številka: 0320/2012      
Vransko, 14. 2. 2012 

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.    
  

 

 
6. Obvestilo o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe 

V skladu z ZKZ gradnja na kmetijskih zemljiščih ni 
dopustna, lahko pa občina v določenem prehodnem 
obdobju od uveljavitve novele ZKZ-C brez spremembe 
namenske rabe kmetijskega zemljišča z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) načrtuje določene 
objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in 
so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni 
v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb (v nadaljevanju: 
kmetijski objekti). Gradnja omenjenih objektov pa bo na 
kmetijskih zemljišč mogoča le ob predhodno sprejetem 
OPPN.  
 
Da lokalna skupnost lahko sprejme OPPN morajo biti 
izpolnjeni določeni pogoji, in sicer:  

 sklep o začetku priprave OPPN mora lokalna 
skupnost sprejeti do 30. 6. 2013;  

 kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati 
predpisane pogoje: vpisano mora biti v register 
kmetijskih gospodarstev in:  

a) če gre za kmetijo po zakonu, ki ureja kmetijstvo:  
 
–   mora imeti najmanj enega člana pokojninsko in 
invalidsko zavarovanega kot kmeta, in sicer neprekinjeno 
dve leti pred vložitvijo vloge, ali  
–   mora imeti nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je 
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet in je pridobil 
sredstva iz Programa razvoja podeželja kot mladi 
prevzemnik kmetije, 
 
b) če gre za samostojnega podjetnika ali pravno osebo po 
zakonu, ki ureja kmetijstvo: mora v letu pred vložitvijo vloge 
doseči dohodek iz kmetijske dejavnosti najmanj v višin 60% 
letnega dohodka, pri čemer mora biti dohodek več ko 
20.000 EUR ali letni dohodek najmanj 500.000 EUR; 

 pobuda, skupaj z odločbo MKGP, da kmetijsko 
gospodarstvo izpolnjuje predpisane pogoje, mora 
biti vložena na lokalno skupnost do 31. 12. 2012. 

O tem, ali kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje predpisane 
pogoje, odloči MKGP. Vlogo o izpolnjevanju pogojev mora 
kmetijsko gospodarstvo vložiti na MKGP do 31. 3. 2012, 
vlogi pa je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 
točke a) oziroma točke b) iz prejšnjega odstavka.  
 
V vlogi mora kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: 
KMG):  
 1. navesti identifikacijsko številko kmetijskega 
gospodarstva (KMG MID); 
2. navesti, po kateri toči (alineji) iz tretjega odstavka 39. 
člena novele ZKZ-C KMG izpolnjuje pogoje, in sicer: 

 KMG je kmetija in najmanj en član te kmetije je 
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet: v 
tem primeru se navede samo, kateri član je 
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, 
podatek o pokojninskem zavarovanju po uradni 
dolžnosti pridobi MKGP oziroma/ali  

 KMG je kmetija, nosilec je pokojninsko in 
invalidsko zavarovan kot kmet in je pridobil 
sredstva kot mladi prevzemnik kmetije: potrebno 
je priložiti odločbo Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, da je nosilec 
kot mladi prevzemnik kmetije pridobil sredstva iz 
naslova Programa razvoja podeželja. 

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
106/10 - UPB5) je potrebno za vlogo in odločbo plačati 
upravno takso, v skupnem znesku 22,66 EUR. Znesek se 
nakaže na: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
 
Št. računa:  01100-1000315637     
Sklic: 11  23116 – 7111002  
Znesek za nakazilo: 22,66 EUR 
Namen: pobuda za OPPN – upravna taksa 

 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


