
1 | S t r a n  

 

 
URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. julij 2012                Številka 21/2012               

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. SPREMEMBA STATUTA Občine Vransko 

2. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za 
leto 2011 

3. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje poslovne cone Čeplje z oznako ČE 
02-3/2  

4. ODLOK o turističnem vodenju na turističnem 
območju Spodnje Savinjske doline – območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

5. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 
2012 

6. SPREMEMBA PRAVILNIKA o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov občine Vransko 

7. SPREMEMBA SKLEPA o uskladitvi  cen programov 
predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko 
in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti 
otroka 

OBJAVE 

 
8. JAVNI RAZPIS za dodelitev termina uporabe površin v 
Športni dvorani Vransko v novem šolskem letu 2012/2013 

ZAPISNIKI 

 
9. ZAPISNIK 10. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

10. ZAPISNIK 2. redne seje Odbora za negospodarstvo 
in javne službe družbenih dejavnosti 

OBVESTILA 

 
11. NOVOSTI na področju vojne zakonodaje 

12. OBVESTILO Urada za delo Žalec 

13. OBVESTILO Upravne enote Žalec 

14. OBVESTILO Simbio d.o.o. 

15. OBVESTILO o prevzemanju zapuščenih in 
odsluženih motornih vozil 
 

AKTI 

1. Sprememba Statuta Občine Vransko 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 94/07 –  ZLS-UPB2-uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 
in 51/10) je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji 
dne 24. julija 2012 sprejel naslednjo 

 
S P R E M E M B O   S T A T U T A  

Občine Vransko 

 
1. člen 

Statut Občine Vransko, objavljen v Uradnem listu štev. 
17/2010 in 53/2010 se spremeni tako, da se besedilo 3. 
odstavka 13. člena črta in nadomesti z besedilom: 

Splošni akti občine se objavijo v uradnem glasilu občine 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«. 

2. člen 

Ostale določbe Statuta (Ur.l. RS, št. 17/2010 in 53/2010) 
ostanejo nespremenjene. 

3. člen 

Ta sprememba se objavi v uradnem glasilu občine 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«  in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 007/2010-02 (2) 
Vransko, 24. 7. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 
 

2. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2011 
 
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-
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UPB4, 110/2011-ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet  
Občine Vransko na 10. redni seji dne 24. 7. 2012 sprejel 
 

 
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Vransko za leto 2011 
 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2011.  
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2011 
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 2011. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2011 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 
2011 znašajo: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2011 
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 Takse in pristojbine 
712 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                                                                                                       

3.199.608 
 

2.164.596 
1.960.364 
1.735.055 

 
151.924 

73.123 
 

262 
 

204.232 
148.234 

 
1.181 

60 
1.811 

 
52.946 

 
2.792                   
1.762 

 
1.030                      

                        
 

0 
0                                    
 
 

1.032.220      

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 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) 

1.032.220               
               
 
 

 3.058.593 
 

1.159.082                    
190.533 

               
     31.081 

 
 

819.252                      
70.529                  
47.687 

 
1.025.842                       

84.267                    
508.931 

 
77.581 

 
355.063 

 
 

768.638 
768.638 

 
 

105.031 
1.404 

 
 

103.627 
 

141.014 

 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni 
račun 2011 

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 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni 
račun 2011 

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 + 

0                        
0 

             0 
                             

141.802                  
141.802   
141.802                 

                    
-787 

 
           
 

 -141.802     
                            
 

-142.589   
 
                                
                

19.453                
 

 
 

4. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2011 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko »Občinski 
informator-Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 410/2012-0321 
Vransko, 24. 7. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje poslovne cone Čeplje z oznako ČE 02-3/2 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) ter 
7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10, 53/10) je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni 
seji dne 24. 7. 2012 sprejel 
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za območje poslovne cone Čeplje z oznako ČE 02-3/2 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(podlaga za prostorski akt) 

 
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 38/08) sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (v 

nadaljnjem besedilu OPPN Čeplje), ki ga je v januarju 
2011 izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske 
storitve d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, pod 
številko projekta OPPN-003/2010-VRA. Odgovorni vodja 
projekta je Tomaž Jelovšek,  u. d. i. a., ZAPS A-1100. 
 
(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih idejnih načrtov in 
strokovnih podlag: 

- Geodetski načrt; št. geodetskega posnetka 
MATRIKA-20100013 (izdelalo podjetje Matrika 
Andrej Novak s.p., Paradiž 3, 8210 Trebnje), 

- Prikaz stanja prostora za območje ČE02-3/2 
(izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske 
storitve, d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, 
april 2010), 

- Hidrološko - hidravlična presoja poplavne 
varnosti poslovne cone Čeplje ČE 02-3/2 
(izdelalo podjetje Grin d.o.o., Gradiška 97, 2211 
Pesnica pri Mariboru, november 2010), 

- Idejna zasnova – IDZ: Načrt električnih inštalacij  
in električne opreme (izdelalo podjetje Ellum 
energetika in razsvetljava Zvone Aleš s.p., 
Teharska cesta 92a, 3000 Celje).  

 
2. člen 

(vsebina odloka) 
 

Ta odlok določa: 
 
(1) Opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo 
projektnih rešitev 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, 
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti podrobnega načrta. 
 
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in 
grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu, navedenem v 3. členu tega odloka. 
 

3. člen 
(sestavni deli OPPN) 

 

I.       Besedilni del 
1.1    Besedilo odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 

II.      Grafični del 
List 1.1   Izsek iz kartografskega dela 

prostorskega plana občine  
List 1.2   Lega prostorske ureditve v širšem 

območju             M 1:2500 
List 1.3   Območje obdelave(DKN)M 1:1000 
List 1.4   Geodetski načrt     M 1:500 
List 2.1   Načrt komunalne, energetske in 

prometne infrastrukture M 1:1000 
List 2.2   Načrt ureditve      M 1:1000 
List 2.3   Značilni prereziM 1:400 
List 2.4   Parcelacija              M 1:1000 
List 3.1   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji M 1:1000 
List 3.2   Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, 

obrambo ter varstvo  
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      pred naravnimi in drugimi nesrečami  M 
1:1000 

List 3.3   Razporeditev javnih in privatnih površin     
M 1:1000 

List 3.4   Etapnost izvedbeM 1:1000 
 
Priloge OPPN Čeplje: 

-Povzetek za javnost; 
-Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta; 
-Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega 

prostorskega načrta; 
-Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora. 

 
 

II. SKUPNA DOLOČILA 
 

4. člen 
(prostorska ureditev) 

 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se znotraj 
ureditvenega območja predvidi gradnja poslovne cone 
Čeplje ter prometna in infrastrukturna ureditev z navezavo 
na obstoječo infrastrukturo. Načrtujejo se naslednje 
ureditve: gradnja poslovne cone, ki obsega gradnjo 
objektov s komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, 
zemeljska dela z ureditvijo ustreznega dostopa in ureditvijo 
manipulacijskih površin oziroma parkirišča, gradnjo 
objektov, ureditev priključkov na javno infrastrukturo in 
prostora za odvoz odpadkov. 
 

5. člen 
(obseg ureditvenega območja OPPN) 

 
Ureditveno območje OPPN Čeplje zajema parcele: 700, 
701, 702/2, 703/1,  858/10, 858/11 in 1610/4, vse k.o. 
Prekopa. Površina ureditvenega območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta znaša 8347 m2. Območje 
obdelave je prikazano na grafičnih prilogah - listi št. 1.1, 1.2 
in 1.3. 
 

6. člen 
(trajne in začasne ureditve)  

 
Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni. 

 
 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 

7. člen 
(vplivno območje) 

 
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo: 
- vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN 
- širše vplivno območje (priključitev na obstoječo javno 
infrastrukturo) 
 
(2) V času uporabe bo vplivno območje obsegalo: 
- vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN 
 
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja 
objektov je prikazano v grafični prilogi »Prikaz vplivov in 
povezav s sosednjimi območji« (št. lista 3.1). 
 

8. člen 
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 

območji) 
 

(1) Območje je na severnem delu zamejeno z  avtocesto, 
na jugu z novo zgrajenim krožnim križiščem, na zahodu z 

že zgrajeno poslovno-obrtno-trgovsko cono, na vzhodu pa 
z obstoječimi kmetijskimi zemljišči. 
 
 (2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico: 
- z izgradnjo objektov in komunalnih priključkov, 
- s postavitvijo gradbiščne ograje, 
- s hrupom gradbenih strojev, 
- s prašenjem ob izvajanju gradbenih del, 
- s povečanim prometom tovornih vozil. 
 
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala: 
- z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno 
cesto. 
 
(4) Na načrtovano ureditev bodo vplivali: 
- minimalni hrup z dostopne ceste in obstoječe, sosednje 
poslovno-obrtno-trgovske cone, 
- občasno delo na okoliških kmetijskih površinah. 
 
(5) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času 
obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo 
vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano 
stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in 
obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in 
zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na 
poslabšanje bivalnih razmer ne bo. 
 

9. člen 
(rešitve načrtovanih objektov in površin) 

 
(1) Načrtovana je gradnja poslovne cone – objektov s 
komunalno in prometno ureditvijo. Območje je na severnem 
delu zamejeno z  avtocesto, na jugu z novo zgrajenim 
krožnim križiščem, na zahodu z že zgrajeno poslovno-
obrtno-trgovsko cono, na vzhodu pa z obstoječimi 
kmetijskimi zemljišči. Vsa potrebna prometna in ostala 
javna gospodarska infrastruktura bo navezana na 
obstoječe komunalne vode. 
 
(2) Pri načrtovanju poslovne cone Čeplje je potrebno 
upoštevati Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) in PIP za posamezna 
območja namenske rabe. Upoštevati je potrebno splošne 
prostorske izvedbene pogoje glede dopustne gradnje 
objektov in pri tem slediti Uredbi o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 
109/09, 62/10). 
 
(3) Površina ureditvenega območja OPPN zajema 
zemljišča s parc. št. 700, 701, 702/2, 703/1,  858/10, 
858/11 in 1610/4, vsa k.o. Prekopa. 
 
(4) Območja za razvoj objektov so prikazana na grafični 
prilogi »Načrt ureditve« (št. lista 2.2).  
 

10. člen 
(pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov in površin) 

 
(1) Na območju urejanja z OPPN so dopustne obrtne, 
skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in  proizvodne 
dejavnosti.  
 
(2) Na območju OPPN je dopustna  gradnja: 
- gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih 

zakonito zgrajenih stavb, ki so v skladu z namensko rabo 
območja;                                

 - spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb pod 
pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko 
rabo tega območja;                                      
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- gradnje in postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov 
za lastne potrebe, ograj, postavitve začasnih objektov;     

- spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova 
namembnost v skladu z namensko rabo tega območja;       

 - dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev 
okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih 
vplivov na bivalne in delovne pogoje, šport in rekreacijo;                                             

 - odstranitev objektov in delov objektov;               
- legalizacije so dopustne v skladu z enakimi pogoji kot 

veljajo za novogradnje. 
 
(3) Na območju OPPN je dopustna postavitev objektov: 

Stavbe:              
- nestanovanjske stavbe: ob upoštevanju omejitev 

glede dopustnih dejavnosti.                                   
Gradbeni inženirski objekti:    
- gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, 

komunikacijske, energetske in okoljske 
infrastrukture;  

Enostavni objekti:                                      
- gradnje in postavitve nezahtevnih in enostavnih 

objektov (objekti za lastne potrebe, ograje, 
škarpe in podporni zidovi, pomožni 
infrastrukturni objekti, začasni objekti, urbana 
oprema) skladno z določili Uredbe o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, 
št. 37/08, 99/08). Nezahtevni in enostavni 
objekti za lastne potrebe se lahko izvajajo v 
okviru meril za pozidanost oziroma v skladu z 
dovoljenim faktorjem izrabe (FI).                                    

 
(4) Vertikalni gabariti proizvodnih objektov morajo 
upoštevati višinske gabarite obstoječe gradbene strukture 
na tem območju.  

(5) Posegi v prostor se skladajo z elementi, prikazanimi v 
grafični prilogi »Načrt ureditve« (št. lista 2.2). 
 

11. člen 
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 

 
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja: 

Tlorisni gabarit :                                      
- tlorisna zasnova proizvodnih stavb mora 

upoštevati funkcijo območja in optimalno 
izrabo prostora ter tehnološke pogoje in 
omejitve.                          

Višinski gabarit stavb:                                 
- vertikalni gabariti dopolnilnih gradenj 

proizvodnih objektov morajo upoštevati 
višinske gabarite obstoječe gradbene 
strukture. Pri oblikovanju je potrebno 
upoštevati prostorske dominante; 

- kota praga poslovnih objektov je 0,50m nad 
gladino 100-letne visoke vode po izvedbi 1. 
in 2. omilitvenega ukrepa (glej: Hidrološko - 
hidravlična    presoja poplavne varnosti 
poslovne cone Čeplje ČE 02-3/2, Grin d.o.o., 
Gradiška junij 2010); 

- kote pragov poslovnih objektov se gibljejo od 
324,60 m n.v. na jugu, 325,70 m n.v. v 
sredini nad poljsko cesto in 326,80 m n.v. na 
severnem delu območja; 

-kote povoznih, manipulativnih, parkirnih in 
skladiščnih površin so na nivoju obstoječega 
terena.                        

Streha:                                                 
- za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne 

strehe, lahko pa tudi enokapne strehe 
majhnega naklona;                                       

- dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in 
sončnih celic.                                          

Arhitektonsko oblikovanje stavb:                        
- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad 

(enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, 
kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, 
uporaba izrazitejših fasadnih barv kot 
poudarkov);                                    

- fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo 
oblikovane in členjene kot glavne fasade, z 
njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo 
kakovostni ambienti. 

 
12. člen 

(zasnova okolice) 
 
(1) Okolica objektov se uredi s travnatimi površinami in 
avtohtonimi grmovnicami ali posameznimi drevesi. Vhodi in 
dostopi do objektov se primerno tlakujejo. Za 
odvodnjavanje manipulacijskih in parkirnih površin se 
zagotovi ustrezen prečni naklon.  
 
(2) Načrt ozelenitve je prikazan na grafični prilogi »Načrt 
ureditve« (št. lista 2.2). 
 

13. člen 
(načrt parcelacije) 

 
(1) Predvidena je parcelacija območja in sicer na delu 
obstoječe in načrtovane ceste. Dopustne so parcelacije, ki 
so skladne z zasnovo predvidene obrtne cone.  
 
(2) Predvidena je ureditev meje oziroma parcelacija  na 
nove parcelne enote P1 (enota namenjena gradnji 
poslovnih objektov na severnem delu cone), P2 (Enota 
namenjena gradnji poslovnega objekta na južnem delu 
cone) in P3 (enota namenjena obstoječi lokalni cesti). 
Izvedba parcelacije ni pogoj za gradnjo posameznih 
objektov oziroma za izdajo gradbenega dovoljenja. 

 
 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV 
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 

GOSPODARSKO  JAVNO INFRASTRUKTURO IN 
GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
14. člen 
(omejitve) 

 
(1) Območje OPPN prečka obstoječi prenosni plinovod M2, 
MMRP Rogatec - RMRP Vodice (premer 400 mm, tlak 50 
bar, stacionaža 62740 m, obč. VRANSKO), ki je v 
upravljanju Geoplina plinovodi, d.o.o., kot sistemskega 
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. 
Vzporedno s prenosnim plinovodom M2 poteka tudi 
načrtovani prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - 
Trojane, za katerega je sprejet državni prostorski načrt. 
 
(2) Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora (objekti s 
pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je 
potrebno upoštevati prenosno plinovodno omrežje z 
omejitvami v pripadajočem varovalnem oziroma 
varnostnem pasu in pridobiti pogoje in soglasja operaterja.  

(3) Za vse plinovode je potrebno upoštevati Energetski 
zakon (Uradni list RS, št. 27/07–UPB2, 70/08,  22/10). Za 
poseganja v varovalni pas plinovoda nad 16 bar je 
potrebno upoštevati omejitve, ki jih določa Pravilnik o 
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za 
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posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list 
RS, št. 12/10). V 2  x 5 m pasu vseh plinovodov se dela 
lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom 
pooblaščenca operaterja. 

(4) Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni pri pristojni 
občinski geodetski službi skladno z 9. členom Pravilnika o 
vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi 
prostora (Uradni list RS, št. 9/04) oziroma 26. členom 
Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00, 
45/08) ali na Geoplinu plinovodi, d.o.o., (Služba gradnje in 
Razvojna služba - za načrtovane plinovode). 

15. člen 
(zasnova gospodarske infrastrukture) 

 
(1) Načrtovana infrastruktura obsega: dostopno cesto, javni 
vodovod za sanitarno in požarno vodo, kanalizacijo za 
padavinsko in odpadno vodo, elektriko, javno razsvetljavo, 
plin ali drugo ekološko čistejšo obliko ogrevanja in 
telekomunikacijsko omrežje. Za predvideno infrastrukturo 
se izdela podrobnejša tehnična dokumentacija, kjer bo 
potrebno upoštevati predpisane minimalne horizontalne in 
vertikalne odmike, zahteve upravljavcev, vsa zakonska 
določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem 
varstvu. Vse instalacije, ki bodo potekale po predvidenem 
območju, morajo biti izvedene v vodotesni obliki. 
 
(2) Novo območje urejanja se priključi na obstoječo 
komunalno infrastrukturo. Opremljanje območja se 
zagotavlja z veljavnim Odlokom o programu stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 96/09). Na območju obstoječe cone – zahodno 
od načrtovanega OPPN Čeplje je že zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje za komunalne odpadne vode, ki se 
zaključuje s čistilno napravo. Prav tako je zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje za padavinske odpadne vode, ki se 
vodijo v površinski odvodnik.  
 
(3) Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije (tudi na 
priključkih objektov) ni dovoljeno postavljati objektov, 
opornih zidov, ograj, drogov,… in saditi dreves ali drugih 
trajnih nasadov. Že pri projektiranju vodovoda in 
kanalizacije pa se morajo predvideti vodovodni in 
kanalizacijski priključki z izvedbo do priključnega mesta 
predvidoma izven utrjenih površin. Primarno in sekundarno 
komunalno omrežje mora potekati v kabelski podzemni 
izvedbi ali ob cestnem telesu tako, da bo nanj možno 
neposredno priključevanje posameznih objektov. Vse 
objekte je potrebno obvezno priključiti na elektroenergetsko 
omrežje, vodovodno omrežje ter na kanalizacijo za 
komunalno odpadno in padavinsko odpadno vodo. 
 
(4) Dopustne so začasne ureditve (tudi individualne), ki pa 
morajo biti usklajene z zahtevami upravljavcev javnih 
infrastrukturnih omrežij in morajo biti izvedene na način, da 
jih bo možno vključiti v predvideno končno komunalno in 
energetsko infrastrukturo območja OPPN.  
(5) Dopustne so spremembe tras in tehnične izvedbe 
posameznih komunalnih vodov in cestnega omrežja zaradi 
ustreznejše oskrbe, racionalnejše izrabe prostora ali boljše 
tehnične rešitve. V primeru racionalnejše izrabe prostora ali 
boljše tehnične rešitve so dopustne spremembe dimenzij 
posameznih elementov ceste (razen dimenzij vozišča).  

(6) Potek komunalne, energetske in prometne infrastrukture 
je prikazan na grafični prilogi »Načrt komunalne, 
energetske in prometne infrastrukture« (št. lista 2.1). 
 

16. člen 
(splošni pogoji glede priključevanja na javno cesto) 

 
(1) Napajanje območja bo urejeno preko obstoječe lokalne 
ceste.  Severni del območja je dostopen z razširjene 
lokalne ceste, ki prečka območje OPPN v smeri od zahoda 
proti vzhodu. Izvoz iz severnega dela obrtne cone se 
priključuje na obstoječo lokalno cesto, ki poteka od krožišča 
proti severu. Južni del cone pa je dostopen preko uvoza z 
lokalne ceste, ki poteka od krožnega križišča proti severu.  
(2) Ureditev in razširitev dostopnih poti se pri zatečenem 
stanju ureja dogovorno glede na možnosti. V primeru, da je 
dostopna pot z lokalne ceste ali javne poti privatna lastnina, 
si mora investitor za uporabo te poti pridobiti ustrezna 
soglasja lastnikov, urediti služnost (pri notarju overjena 
služnostna pogodba in služnost vpisana v zemljiško knjigo) 
ali zagotoviti odkup zemljišča. 
 
(3) Priključek na javno cestno omrežje je potrebno izdelati 
tako, da ne bo ovirana preglednost in varnost cestnega 
prometa ter si zanj pridobiti soglasje Občine Vransko. 
Priključek, ureditev in razširitev dostopne poti se urejajo 
skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste 
(Uradni list RS, št. 86/09, sprememba Ur.l. RS, št. 
109/2010-ZCes-1). 
 
(4) Prometna ureditev je prikazana v grafični prilogi »Načrt 
komunalne, energetske in prometne infrastrukture« (št. lista 
2.1). 

17. člen 
(mirujoči in peš promet) 

 
(1) Mirujoči promet se zagotovi s pločniki ob cestah in 
ploščadmi pred objekti, v katerih je javni program ter z 
ustreznim številom parkirnih mest. Parkirna mesta in 
prostor za manipulacijo vozil je potrebno projektirati in 
urediti v skladu z normativi. 
 
(2) Vhodi, primarne peš površine in parkirni prostori morajo 
biti urejeni tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi za 
funkcionalno ovirane ljudi. 
 

18. člen 
(kolesarski promet) 

 
Kolesarski promet se izvaja po urejenih kolesarskih poteh 
oz. po cestišču. Vsi dostopi se navezujejo na lokalno cesto. 
 

19. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

(1) Občina Vransko skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v skladu s sprejetimi akti. Na obravnavanem območju 
je izvedeno javno kanalizacijsko omrežje za komunalno 
odpadno vodo, ki se zaključuje s čistilno napravo. Za 
obravnavano območje je predvidena izvedba načrtovane 
kanalizacije v ločenem sistemu. 

(2) V območju OPPN je zasnovan ločen sistem odvajanja 
komunalne odpadne in padavinske vode, ki se priključuje 
na že obstoječa kanalizacijska omrežja. Znotraj območja 
OPPN se načrtuje sekundarno omrežje kanalizacije za 
komunalno odpadno vodo. Vse instalacije morajo biti 
izvedene v vodotesni obliki. 

(3) Kanalizacija za komunalno odpadno vodo: 
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Novi in obstoječi objekti na obravnavanem območju se 
bodo priključili na javno kanalizacijsko omrežje za 
komunalno odpadno vodo preko revizijskih jaškov. Točno 
dimenzioniranje kanalizacije za komunalno odpadno vodo 
se opravi v fazi izdelave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(4) Kanalizacija za padavinsko odpadno vodo: 

Čiste meteorne vode se vodijo v površinski odvodnik, 
onesnažene pa je potrebno pred tem še očistiti preko 
lovilcev olj in maščob. V primeru nastajanja tehnoloških 
odpadnih vod, ki v skladu s predpisi niso primerne za 
odvod v javno kanalizacijsko omrežje, mora povzročitelj na 
svoji parceli zagotoviti ustrezno prečiščenje industrijske 
odpadne vode. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih 
površin in strešin je potrebno predvideti v skladu s 92. 
členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08) in 
sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok 
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je 
potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
iztokom v površinske odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, 
travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).  
Izpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok 
morajo biti v projektu PGD načrtovani tako, da ne segajo v 
svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane 
pod naklonom brežin vodotoka. Na območju izpustov mora 
biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. 
Točno dimenzioniranje kanalizacije za padavinsko odpadno 
vodo se opravi v fazi izdelave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

20. člen 
(vodovodno omrežje) 

(1) Objekte bo možno oskrbovati z vodo preko javnega 
transportnega vodovoda v izvedbi NL dn 200mm in PVC ø 
200 mm, ki poteka po obravnavani parceli št. 701, ter 
glavnega vodovoda v izvedbi PE ø 125 mm, ki poteka 
zahodno od parcele št. 703 in vzhodno od parcele št. 701 
vse k.o. Prekopa. Za nove objekte na obravnavanem 
območju bo potrebno zgraditi sekundarno vodovodno 
omrežje. Upoštevati je potrebno obstoječo poselitev na 
področju nove pozidave. 

(2) Za sekundarno vodovodno omrežje bo potrebno izdelati 
PZI projektno dokumentacijo na podlagi predvidene porabe 
vode v posameznih objektih glede na njihovo namembnost. 

(3) Novo razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati 
požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Minimalni 
odmik novih objektov od javnega vodovoda in kanalizacije 
znaša 4,0 m. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba 
materialov iz nodularne litine. Vsi odcepi in hišni priključki 
se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov. 

(4) V normalnih razmerah je tlak v javnem vodovodnem 
omrežju od 2 do 5 bara. Raztezanje vode zaradi gretja v 
bojlerju se zaradi nepovratnega ventila v vodomerni 
garnituri ne bo kompenziralo v sistem javnega vodovoda, 
kar mora projektant upoštevati pri projektiranju interne 
vodovodne instalacije. Vodomeri bodo vgrajeni v zunanjih 
vodomernih jaških. 

(5) Izvedba vodovodnega priključka od javnega vodovoda 
do objekta, vključno z vodomernim mestom, mora biti 

obdelana v projektni dokumentaciji. Montažo vodomernega 
priključka lahko izvrši le JKP Žalec d.o.o. ali za to 
registrirano podjetje, ki ga pooblasti JKP Žalec d.o.o.    

21. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Oskrba z električno energijo bo zagotovljena z ustrezno 
navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje. Za 
obratovanje načrtovanih objektov je potrebno zagotoviti do 
3 x 300 A priključne moči. Energija za napajanje objekta je 
na voljo na NN zbiralkah v TP Čeplje – Obrtna cona.  

(2) Za elektroenergetsko oskrbo območja je bila izdelana 
idejna zasnova – IDZ Načrt električnih inštalacij in 
električne opreme, ki služi kot osnova za izdelavo projekta 
PGD-PZI.  

(3) Za priključitev objektov v območju OPPN, si morajo 
investitorji pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko 
omrežje in izjavo o ustreznosti projektnih rešitev. 

22. člen 
(javna razsvetljava) 

Celotno območje se opremi z javno razsvetljavo. Vse 
svetilke morajo ustrezati določilom Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, 
št. 81/07, 109/07, 62/10). 

23. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

 
(1) Predvidena je priključitev na obstoječe 
telekomunikacijsko omrežje, ki bo izvedena preko 
obstoječe kabelske kanalizacije.  
 
(2) Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je 
potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov v idejno 
oziroma v lokacijsko dokumentacijo. Točko priključitve poda 
predstavnik Telekoma Slovenije.  
 
(3) Predvidi naj se TK kabelska kanalizacija s PVC cevmi in 
ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Podrobneje 
se obdela v projektu komunalne infrastrukture v fazi 
izdelave PGD dokumentacije. 
 

24. člen 
(ogrevanje) 

Objekti se bodo ogrevali individualno na plin preko 
distribucijskega plinovodnega omrežja ali na drugo 
ekološko čistejšo obliko ogrevanja (lesna biomasa, olje, 
elektrika…). 

25. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu z veljavno 
zakonodajo. Upoštevati je potrebno Uredbo o ravnanju z 
odpadki (Uradni list RS, št. 34/08, 103/2011). 

(2) Odpadki, ki nastanejo v času gradnje in obratovanja 
objektov, se odstranjujejo v skladu z veljavnimi predpisi o 
ravnanju z odpadki. 
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE 

 
26. člen 

(ohranjanje kulturne dediščine) 
 
OPPN Čeplje se ne nahaja znotraj območja kulturne 
dediščine. 

 
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 

NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
 

27. člen 
(splošni pogoji glede varovanja okolja in naravnih virov) 

 
(1) Upoštevati je potrebno smernice posameznih nosilcev 
urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta. 
 
(2) Z namenom varovanja življenjskega prostora v 
neposredni bližini območja OPPN so predvideni nekateri 
ukrepi, ki jih je potrebno izvajati sočasno ali pred gradnjo 
infrastrukture, cest in objektov.  
V območju se lahko opravljajo le take dejavnosti, ki ne 
vplivajo negativno na naravno okolje in ne povzročajo 
večjih emisij škodljivih snovi v zrak, vodotoke in tla, kot so 
določene z zakoni in predpisi. 
 

28. člen 
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 

 
(1) Po evidencah Ministrstva za kmetijstvo in okolje in 
ARSO se obravnavana lokacija ne nahaja v  območju 
vodovarstvenega pasu vodnih virov. 
 
(2) Območje OPPN je ob visokih vodah vodotoka Poltav 
poplavno ogroženo, in sicer je v razredu nizke in ostale 
poplavne nevarnosti. Skladno s 5. in 9. členom Uredbe o 
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v 
prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 
89/08, 77/2011 Odl.US: U-I-81/09-15, U-I-174/09-14) ter 
Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih 
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07), je izdelana 
Hidrološko-hidravlična presoja  poplavne varnosti poslovne 
cone Čeplje, katero je izdelalo podjetje Grin d.o.o., 
Gradiška  97, 3305 Pesnica pri Mariboru, s proj.št. 10/10 in 
z datumom november 2010 ter je sestavni del OPPN 
Čeplje. Sestavni del Hidrološko-hidravlične presoje je tudi 
karta poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti. Z 
izvedbo omilitvenih ukrepov, ki morajo biti izvedeni pred 
pričetkom gradnje poslovne cone oziroma z odpravo 
vzrokov poplav, bo celotnemu območju zagotovljena 
poplavna varnost pred 100-letnimi visokimi vodami. Po 
Pravilniku spada obravnavano območje v razred ostale 
poplavne nevarnosti.  

(3) Pred pričetkom gradnje poslovne cone, bodo za 
zagotovitev ustreznega razreda poplavne nevarnosti 
območja predvidene gradnje poslovne cone Čeplje, 
izvedeni naslednji omilitveni ukrepi: 

1.Zamenja se cevni prepust ø140 s ploščatim 
prepustom, ki ne posega v omočeni del 
hudourniške struge. ( Ob nastopu 100-letne 
visoke vode, gabarid ploščatega prepusta: 
š=2,0m x 1,50m oziroma tipski prepust 
BO2000/2000mm, ne sega v omočeni obod 
deročega toka). 

2.Uredi se struga na vplivnem območju zamenjanega 
prepusta. 

(4) Na poplavnem območju so prepovedane vse 
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi 
škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali 
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, 
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda 
(86. člen Zakona o vodah /ZV-1/, Uradni list RS, št. 67/02, 
110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 
57/2008). 

 
(5) Kote terena na območju OPPN (parkirišča, ceste, 
manipulativne površine…) ni dopustno nadvišati nad koto 
sosednjih zemljišč. Koto pritličja objektov je dopustno 
dvigniti nad nivo visoke vode. 
 
(6) Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je 
potrebno upoštevati meje priobalnega zemljišča, 5 m od 
meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda, razen v 
posebnih primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah 
/ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/02, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-
ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008). Pri določitvi meje 
vodnega zemljišča je potrebno upoštevati Pravilnik o 
podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča 
tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06). Na območju 
OPPN je vodotok 2. reda Poltav. Vsi objekti s pripadajočo 
komunalno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno 
ograjo morajo biti načrtovani izven priobalnega pasu 
vodotoka Poltav. 

 
(7) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
ki se opredeli v projektu PGD, mora biti usklajena s 
Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne 
občinske in gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 109/07, 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) in Uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10). 

 
(8) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo 
samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu 
postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje.  
 

29. člen 
(varstvo zraka) 

(1) Potrebno je upoštevati Zakon o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06-UPB1, 70/08, 108/09) in vso veljavno 
zakonodajo s področja varstva zraka.  

(2) Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti 
povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni 
energiji naj se uporabljajo obnovljivi viri energije ter 
ekološko nesporni viri.  

(3) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe 
za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je 
potrebno preprečevati prašenje gradbišč in okolice, 
potrebno je upoštevati predpise o emisijah gradbene 
mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati 
raznos materiala z gradbišč.  
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(4) Med uporabo objektov morajo biti kurilni sistemi in 
sistemi za odvajanje odpadnega zraka iz objektov skladni z 
veljavno zakonodajo, snovi, ki se izpuščajo v ozračje pa ne 
smejo presegati predpisanih mejnih količin. 

30. člen 
(varstvo pred hrupom) 

 
(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi 
povzročale večje obremenitve s hrupom kot je dovoljeno v 
Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni 
list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10). 
 
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in 
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati 
določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa. Za 
obvladovanje emisije hrupa se mora v času gradnje izvajati 
omilitveni ukrep in sicer prilagajanje režima delovanja 
gradbenih strojev. 
 

31. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 

 
(1) OPPN Čeplje se ne nahaja znotraj območij naravne 
dediščine.   
 
(2) Področje, znotraj katerega se nahaja obravnavana 
cona, je opredeljeno kot življenjsko območje medveda. 
Drugih omejitev s področja varstva naravnih in kulturnih 
vrednot na predmetnem območju ni bilo prepoznanih. 

 
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 

PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
32. člen 

(splošne določbe) 
 
(1) Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati cono 
potresne ogroženosti območja. Vsi objekti morajo biti 
načrtovani in grajeni potresno varno. Intervencijske poti 
izven vozišč je dopustno ozeleniti. Vse intervencijske poti 
morajo omogočati krožno vožnjo ali enostavno obračanje 
na manipulativnem dvorišču. Za intervencijske poti se 
uporablja celotno cestno omrežje. Zgrajeno mora biti 
krožno protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim 
številom hidrantov.  
 
(2) Do vseh predvidenih objektov znotraj obravnavanega 
območja je treba zagotoviti dostope in površine za 
delovanje intervencijskih vozil.  
 
(3) Lokacija OPPN se nahaja v območju, ki je na karti 
potresne nevarnosti definirano s projektnim pospeškom tal 
0,15 g (vir: Atlas okolja). Glede na prepoznano cono 
potresne ogroženosti je v projektu PGD potrebno primerno 
predvideti tehnične rešitve gradnje. Prav tako je potrebno 
opredeliti možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno 
predvideti način gradnje. 
 
(4) Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami so prikazane v načrtu 
»Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami« (št. lista 3.2). 
 

33. člen 
(varstvo pred požarom) 

 
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi: 

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja, 
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, 
- ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne 
protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara 
na sosednje objekte. 
  
(2) V projektu PGD je potrebno opredeliti morebitne ukrepe 
zaradi požarne ogroženosti okolja. Opredeliti se morajo 
dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano 
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno 
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na 
predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in 
storitveni dejavnosti ter možnosti širjenja požara na 
morebitna sosednja poselitvena območja.   
 
(3) V projektu PGD je potrebno opredeliti ukrepe za 
izpolnitev zahtev varstva pred požarom, podane v 22. in 23. 
členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 
3/07–UPB1). Za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji 
požarne varnosti (Uradni list RS, št., 28/05, 132/06), je 
potrebno v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati 
študijo požarne varnosti. Investitorji so pred vložitvijo vloge 
za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno 
soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS za zaščito in 
reševanje. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni 
zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne 
varnosti izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti.   
(4) Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami so razvidne iz grafične priloge 
»Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami« list št. 3.2. 
 

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

34.člen 
(etapnost izvedbe) 

 
(1) Območje OPPN je v osnovi razdeljeno na dve območji 
(A in B). Znotraj posameznih območij A in B je podrobneje 
definirana etapnost gradnje. Gradbeno dovoljenje je lahko 
pridobljeno za posamezne faze ali za vse fazi hkrati v 
posamezni enoti. 
 
(2) Etapnost izvedbe enote A:  
Prva faza vključuje izvedbo omilitvenih in izravnalnih 
ukrepov ter izgradnjo celotne komunalne, energetske in 
prometne infrastrukture. Druga faza vključuje gradnjo 
objektov. Gradnja objektov se lahko izvaja fazno, in sicer 
tako, da fazna gradnja pomeni gradnjo posamezne stavbe 
v celoti. Tretja faza vključuje hortikulturno ureditev območja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta in polaganje 
finalne plasti asfalta. Zgrajena infrastruktura mora biti 
predana v uporabo Občini Vransko, oziroma upravljavcu 
posameznega oskrbovalnega omrežja. 
Novo zgrajena notranja povezovalna cesta na območju A je 
v zasebni lasti.  
 
(3) Etapnost izvedbe enote B: 
Prva faza vključuje izvedbo omilitvenih in izravnalnih 
ukrepov ter izgradnjo celotne komunalne, energetske in 
prometne infrastrukture. Druga faza vključuje gradnjo 
objektov. Gradnja objektov se lahko izvaja fazno, in sicer 
tako, da fazna gradnja pomeni gradnjo posamezne stavbe 
v celoti. Tretja faza vključuje hortikulturno ureditev območja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta in polaganje 
finalne plasti asfalta. Zgrajena infrastruktura mora biti 
predana v uporabo Občini Vransko, oziroma upravljavcu 
posameznega oskrbovalnega omrežja. 
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Uvoz vključno s cesto do enote B je lahko v zasebni ali 
javni lasti. V primeru, da je le ta v javni lasti mora biti 
predana v upravljanje Občini Vransko oziroma upravljavcu. 
 
(4) Etapnost gradnje je razvidna iz grafične priloge 
»Etapnost izvedbe« list št. 3.4. 
 

XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD 
FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV 
 

35. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 

 
Pri realizaciji so dopustni premiki tras komunalnih naprav in 
prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za 
prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, 
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, 
ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa 
se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ob 
upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in 
naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja 
opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno 
gospodarsko javno infrastrukturo. 
 

36. člen 
(nadzor) 

 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS 
za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje pri Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje. 
 
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA 
 

37. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN) 
 
OPPN preneha veljati, ko so z načrtom predvideni objekti 
zgrajeni in v uporabi, v skladu s predpisi o graditvi objektov. 
OPPN lahko preneha veljati le v delu, ki je izveden, pod 
pogojem, da s tem ni onemogočena celovitost izvedbe 
preostale prostorske ureditve. 
 
Po prenehanju veljavnosti OPPN se območje ureja s 
prostorskim načrtom občine. 
 

38. člen 
      (vpogled OPPN) 

 
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na 
pristojnem oddelku Občine Vransko in na Upravni enoti 
Žalec. 

39. člen 
(uveljavitev) 

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

Številka: 3505-01/2010-03 
Vransko, 24. 7. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

4. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju 
Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004), 7. in 16. člena 
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS št. 37/99, 35/00, 
16/03), 7. in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list 
RS št. 90/07), 6. in 15. člena Statuta Občine Prebold 
(Uradni list RS št. 81/06), 6. in 15. člena Statuta Občine 
Tabor (Uradni list RS št. 120/06, 51/10), 7. in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS št. 17/10 in 53/10) 
in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 
23/06) je Občinski svet Občine Braslovče na svoji 14. redni 
seji dne 20.6.2012, Občinski svet Občine Polzela na svoji 
12. redni seji dne 18.6.2012, Občinski svet Občine Prebold 
na svoji 17. redni seji dne 14.6.2012, Občinski svet Občine 
Tabor na svoji 10. redni seji dne 20.6.2012, Občinski svet 
Občine Vransko na svoji 10. redni seji dne 24.7.2012 in 
Občinski svet Občine Žalec na svoji 15. redni seji dne 
21.6.2012 sprejel naslednji 
 

 
O D L O K 

o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje 
Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  
 
 

I. UVODNI DOLOČBI 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se določa program turističnega vodenja ter 
pogoji za opravljanje turističnega vodenja na ravni 
turističnega območja Spodnje Savinjske doline oziroma 
območja občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec. 
 

2. člen 
 
(1) Turistično vodniško službo na ravni turističnega 
območja Spodnje Savinjske doline organizira in vodi Zavod 
za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju: ZKŠT) v 
sodelovanju s strokovnimi službami občin oziroma od njih 
pooblaščenih organizacij in združenj v skladu s programom 
iz 3. člena tega Odloka. 
 
(2) ZKŠT Žalec je za izvajanje dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena upravičen do sofinanciranja v višini, ki 
se uskladi in pogodbeno dogovori v okviru letnega 
programa organiziranja in izvajanja vodniške službe. 
 
(3) Za promocijo turističnih programov oziroma turistične 
ponudbe Spodnje Savinjske doline in posledično 
turističnega vodenja na območju Spodnje Savinjske doline 
so poleg ZKŠT Žalec enakovredno odgovorne vse občine 
Spodnje Savinjske doline in njihove strokovne službe.  

 
 

II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA 
 

3. člen 
 
(1) Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje 
obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših zanimivosti 
na področju turističnega območja Spodnje Savinjske doline 
je standardni program turističnega vodenja, ki ga ZKŠT 
uskladi s strokovnimi službami občin oziroma od njih 
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pooblaščenih organizacij in združenj in je na vpogled pri 
ZKŠT. 
 
(2) Posebni programi turističnega vodenja pa obsegajo, 
skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k 
ogledu določenih znamenitosti na območju Spodnje 
Savinjske doline. Kot na primer arhitekturnih in umetniških 
del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter 
poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.  
 
 

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
TURISTIČNEGA VODENJA 

 
4. člen 

 
Dejavnost turističnih vodnikov na ravni turističnega 
območja Spodnje Savinjske doline lahko opravljajo osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka in Zakona o 
spodbujanju razvoja slovenskega turizma (v nadaljevanju: 
ZSRT) in so vpisani v register turističnih vodnikov 
turističnega območja Spodnje Savinjske doline, turistični 
vodniki vpisani v register turističnih vodnikov pri 
Gospodarski zbornici Slovenije ter vodniki tujih držav, ki 
spremljajo organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli 
svoje potovanje zunaj Republike Slovenije. 

 
5. člen 

 
(1) Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje 
dejavnosti turističnih vodnikov na ravni turističnega 
območja Spodnje Savinjske doline, izvaja Razvojna 
agencija Savinja Žalec. K strokovnemu preizkusu znanja se 
lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednješolsko 
izobrazbo in aktivno znanje enega uradnega jezika 
Evropske unije na ravni končane srednješolske izobrazbe. 
  
(2) Stalno bivališče na področju ene od občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ni pogoj za 
prijavo k strokovnemu preizkusu znanja. 
 

6. člen 
 

(1) Osebe, ki uspešno opravijo preizkus strokovne 
usposobljenosti za turističnega vodnika na ravni 
turističnega območja Spodnje Savinjske doline (v 
nadaljevanju: turistični vodnik) se vpišejo v register 
turističnih vodnikov turističnega območja Spodnje Savinjske 
doline, ki ga vodi ZKŠT Žalec. Register se vodi na način in 
pod pogoji kot določa 42. člen ZSRT z dodatno navedbo 
rojstnih podatkov in znanja tujih jezikov. 
  
(2) Turističnemu vodniku z vpisom v register, ZKŠT Žalec 
izda izkaznico turističnega vodnika turističnega območja 
Spodnje Savinjske doline. Turistični vodnik je dolžan 
izkaznico, v času vodenja, imeti pri sebi. 
 

7. člen 
 

Strokovno usposobljenost preverja pet članska komisija, ki 
jo imenuje ZKŠT Žalec po predhodni uskladitvi s 
strokovnimi službami občin oziroma od njih pooblaščenih 
organizacij in združenj. Člani komisije se izberejo izmed 
predstavnikov občin oziroma od njih pooblaščenih 
organizacij na območju Spodnje Savinjske doline, ZKŠT 
Žalec, Razvojne agencije Savinja, turističnih društev na 
območju Spodnje Savinjske doline in Društva turističnih 
vodnikov Slovenije. 
 

 

8. člen 
 

(1) Turistični vodniki turističnega območja morajo 
najkasneje do 31. januarja tekočega leta posredovati 
podatke o številu dni vodenja za preteklo leto ZKŠT Žalec, 
ki vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih. 
  
(2) Letno poročilo o opravljenih turističnih vodenjih pošlje 
ZKŠT Žalec, do konca meseca februarja tekočega leta za 
preteklo leto, občinam na turističnem območju Spodnje 
Savinjske doline. 

9. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka se izvaja po določilih 
44. člena ZSRT. 

 
VII. KONČNI DOLOČBI 

 
10. člen 

 
(1) Ta odlok začne veljati  petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko, kamor se 
posreduje po predhodni potrditvi na občinskih svetih občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.  
 
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka, preneha veljati 
Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja 
Občine Žalec (Uradni list RS, št.  46/2011). 
 
Številka: 322/2012 
Vransko, 24. 7. 2012 

Župan Občine Braslovče  
Branimir Strojanšek l. r.  
 
Župan Občine Polzela  
Jože Kužnik l. r.  
 
Župan Občine Prebold 
Vinko Debelak l. r.  
 
Župan Občine Tabor  
Vilko Jazbinšek l. r. 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r.   

Župan Občine Žalec 
Janko Kos l. r.  

 

 
5. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2012 

Na podlagi 11. In 41. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 86/10), 7. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Ur.l. RS, št. 34/11), 13. člena Zakona o javnih financah 
(Ur.l. RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko, je Občinski svet Občine Vransko na 10. 
redni seji dne 24. 7. 2012 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 z nepremičnim premoženjem Občine Vransko 
za leto 2012 
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1. člen 

Dopolni se točka 1 Letni načrt pridobivanja I. Predlog 
pridobivanja novih nezazidanih stavbnih in drugih zemljišč: 
- za potrebe urejanja javne komunalne infrastrukture-
uskladitev dejanskega stanja, z novo točko 7: 

Nakup stavbenega zemljišča  pri Slovan od  SM Investa 
d.d. v stečaju za namen ureditev parkirišča in ceste: 
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Stavbno 
zemljišče 
v centru 
trga 
Vransko 

Del parc. št. 
153/2 v k. 
o. 1012 
Vransko v 
izmeri  cca 
500 m2 in 
parc. št. 
154/1, k.o. 
Vransko, v 
izmeri 557 
m2 

Stavbno 
zemljišče   
za ureditev 
javne 
infrastrukture 
(cesta, javno 
parkirišče)  
 

-Predvidena 
vrednost 
nakupa cca 
20.000 EUR –
uradna cenitev 
v pridobivanju) 
 
-dokončna 
ureditev javne 
infrastrukture v 
centru trga 
Vransko 

 

2. člen 

Dopolni se točka  2. Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine, Predlog odprodaje zemljišč, z novo 
točko 5: 
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Zemljišče  
med AC,  
regionalno 
cesto LJ-
CE in 
Zaplaninšč
ico 

 Parc. št. 
707 v k. o. 
1014 
Ločica, 
travnik v 
izmeri 5634 
m2 

 

-zemljišče  
-prodaja  
zemljišča 
(lastništvo 
občine po 
sklepu o 
dedovanju 
28. 5. 2012  
po pokojni  
Antoniji 
Veber 
Cukijati),  ki 
predstavlja 
premoženje, 
ki ni nujno 
za delovanje 
občine 

-Okvirna cena 
11.000 EUR 
(cenitev v 
pridobivanju) 
-Javno zbiranje 
ponudb  

 

3. člen 

Ta dopolnitev se objavi v uradnem glasilu občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko« in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 410/2012 (478) 
Vransko, 24. 7. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r.   
 

 

 
 
6. Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
občine Vransko 

Na podlagi 128. člena Zakona o uravnoteženju javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 40/12) in povezavi s spremembo 6. 
odstavka 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 35/10) je Občinski svet Občine 
Vransko na 10. redni seji dne 24. 7. 2012 sprejel naslednjo 

 
S P R E M E M B O   P R A V I L N I K A 

o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
članov delovnih teles občinskega sveta in članov 

drugih občinskih organov občine Vransko 
 

1. člen 

V četrtem odstavku 6. člena pravilnika se številka 15 % 
nadomesti s številko 7,5 %. 

2. člen 

Ta sprememba pravilnika se uporablja  od 01.06.2012. 

3. člen 

Sprememba pravilnika se objavi v uradnem glasilu občine 
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 

Številka: 007/2007-1(1) 
Vransko, 24. 7. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r.   
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7. Sprememba Sklepa o uskladitvi  cen programov 
predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko 
in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti 
otroka 

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 
17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko na 10. 
redni seji dne 24. 7. 2012  sprejel  naslednjo 
 

 
S P R E M E M B O   S K L E P A 

o uskladitvi  cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ 
Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna 

stroškov živil v času odsotnosti otroka 
 

I. 

Sklep o uskladitvi  cen programov predšolske vzgoje v JZ 
OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna 
stroškov živil v času odsotnosti otroka, objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije št. 132/06 z dne 15.12.2006 se 
spremeni tako, da se v celoti črta  točka II. citiranega 
sklepa. 
 

II. 

Ostale določbe se ustrezno preštevilčijo. 
 

III. 

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
občine »Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 602/2006(3) 
Vransko, 24. 7. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 
 

OBJAVE 

8. Javni razpis za dodelitev termina uporabe površin v 
Športni dvorani Vransko v novem šolskem letu 2012/2013 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani 
Vransko v novem šolskem letu 2012/2013 

  
 
1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA 
  
Predmet javnega razpisa je dodelitev termina uporabe 
površin v Športni dvorani Vransko. 
  
Ciljna skupina javnega razpisa so: 
1. OŠ Vransko - Tabor 
2. športna društva in klubi za otroke in mladino, usmerjeni v 
kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko; 
3. športna društva in klubi za odrasle, usmerjeni v 
kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko; 
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo 
športno rekreacijo; 
5. društva in klubi izven občine; 
6. drugi uporabniki. 
  

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 
  
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene: 
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in 
športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolska športna 
tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, področnih in 
državnih ravneh; 
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport; 
3. športno rekreacijo klubov, športnih društev, športne 
tekme teh klubov in društev; 
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih 
skupin; 
5. športno vadbo društev in klubov izven občine; 
6. prireditve občine Vransko; 
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge 
prireditve in shode, kot so koncerti, zabavnoglasbene 
prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to 
organizator pridobi dovoljenje Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko in z njim sklene pogodbo o najemu, in če za 
takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oz. 
jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom. 
  
3. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 
  
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni 
strani Zavoda za kulturo, turizem in šport (www.zkts-
vransko.si) in v Občinskem informatorju. 
  
4. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 
  
Rok za oddajo prijav je 7. 9. 2012, do 12. ure, osebno ali 
priporočeno po pošti, na naslov: Zavod za kulturo, turizem 
in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko. Prijave 
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis 
za dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani 
Vransko v novem šolskem letu 2012/2013« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
  
5. DATUM ODPIRANJA VLOG 
  
Odpiranje vlog bo 10. 9. 2012 v prostorih Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko. 
  
6. IZID JAVNEGA RAZPISA 
  
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v 30 dneh po datumu, ki je določen za 
predložitev vlog. 
  
7. INFORMACIJE 
  
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani 
vlagatelji vsak delavnik v pisarni Zavoda za kulturo, turizem 
in šport Vransko, ter na spletni strani zavoda (www.zkts-
vransko.si). Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji 
v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. 
  
INFORMACIJE: 
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO 
VRANSKO 134 
3305 VRANSKO 
TEL.: 041 238 749 ali 03 703 12 10 
zkts.vransko@gmail.com, www.zkts-vransko.si 
 
Številka: 6714-1/2012 
Vransko, 31. 7. 2012 

Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko  
Suzana Felicijan Bratož l. r. 
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ZAPISNIKI 

9. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

Z A P I S N I K 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  

ki je bila v torek, 24. julija 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, Ana Bogataj, Nataša 
Urankar, Anton Homšak, Jože Matko, Aleksander 
Reberšek, Marjan Pečovnik;  
 
- opravičeno odstotna: Nataša Juhart in Janez Lencl. 

- Nadzorni odbor: predsednik Miha Pečovnik; 

- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: direktorica 
Jadranka Kramar, Rudolf Pušnik (zapisnikar); 

- SOU računovodstvo: Petra Slatinšek; 

- Gorazd Kozmus (ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin« 
Žalec), Jolanda Železnik (direktorica Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec), Marjan Golob (direktor Zdravstvenega 
doma »dr. Jože Potrate« Žalec), Igor Glušič (JKP Žalec 
d.o.o.), Matjaž Gosak (GOMARK d.o.o.). 

- opravičeno odsotna: Franja Centrih (direktorica UPI 
Ljudske univerze Žalec)  

- predstavniki medijev.  

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri 
prisotnih 9 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

 Sprejem dnevnega reda: 
 
Župan Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega 
dnevnega reda in odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi 
k razpravi, sledi glasovanje o predlaganem dnevnem redu 
10. redne seje: 9 glasov ZA 

Sklep št. 162 
Sprejme se naslednji dnevni red 10. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje z 
dne 17. 4. 2012 in 6. korespondenčne seje z dne 7. 6. 2012 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 
2011 
4. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju 
Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 2. obravnava 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje poslovne cone Čeplje ČE 02-3/2 – 2. obravnava 
6. Obravnava in sprejem Zaključnega računa občine 
Vransko za leto 2011 
7. Sprememba Statuta Občine Vransko 

8. Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
funkcionarjev, članov delovnih teles    občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov občine Vransko 
9. Sprememba Sklepa o uskladitvi cen programov 
predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in 
načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka 
10. Premoženjsko pravne zadeve: 
10.1. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s premoženjem 
občine Vransko za leto 2012 
10.2. Izdaja pooblastila županu za podpis predpogodbe  in 
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu 
ponudniku  
10.3. Pritožba Slavke Maček, Vransko 113, 3305 Vransko  
na sklep župana o ustavitvi postopka prodaje nepremičnine 
parc. št. 361/11 k.o. Vransko 
11. Obravnava poziva vodovodne skupnosti Prapreče - 
Merinca za odpravo sklepa občinskega sveta št. 137 
12. Vloga Režijskega odbora za izgradnjo vodovodnega 
omrežja Gorica – Briše za donacijo 
13. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne 
seje z dne 17. 4. 2012 in 6. korespondenčne seje z dne 
7. 6. 2012 

Pripomb na predložena zapisnika 9. redne seje in 6. 
korespondenčne seje ni, zato sledi glasovanje:  
- 9 glasov ZA potrditev zapisnika 9. redne seje 
- 9 glasov ZA potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje 

Sklep št. 163 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje z dne 17. 4. 2012 v 
predloženem besedilu. 

Sklep št. 164 
Potrdi se zapisnik 6. korespondenčne seje z dne 7. 6. 2012 
v predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Aleksander Reberšek: Lastniki podjetja Inde so sprejeli 
sklep o likvidaciji oktobra 2010. Prodajajo komplet 
zemljišče s stavbami za 1.350.000,00€. Bivši zaposleni so 
nezadovoljni, ker pričakujejo odpravnine, plače in nagrade. 
Ker so se v javnosti razširile govorice, da Občina Vransko 
blokira prodajo premoženja INDE smo se pred dobrim 
tednom dni na sestanku sestali predsednik sindikata 
g.Čater, Stečajni upravitelj g. Kocjančič, zadnji šef uprave 
g.Hirci, bivši zaposleni v podjetju INDE, g. župan in jaz. 
Ugotovili smo, da so bivši zaposleni izrazili nezadovoljstvo 
z dolgotrajnim postopkom likvidacije in zahtevali poplačilo 
zaostalih obveznosti. Bojim se, da bodo delavke in delavci 
izigrani, tako kot je to praksa v Sloveniji. Poleg tega pa 
sprašujem, glede na to, da je Občina lastnik stare usnjarne, 
kaj lahko Občina naredi za čimprejšnji razplet 
likvidacijskega postopka in čimprejšnjo oživitev tega 
proizvodnega obrata.  

Župan: Glede na višino dolgoročnih obveznosti in vrednost 
premoženja je interes večinskih lastnikov pri likvidaciji jasno 
viden. V dveh letih od začetka postopka likvidacije se ni nič 
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premaknilo, niti niso preverili lastništva, da bi ugotovili, da 
je stara usnjarna v lasti Občine Vransko. Zakon nas 
zavezuje h gospodarnemu ravnanju in ne dovoljuje, da bi 
občinsko lastnino neodplačno prenesli na drugega lastnika. 
Zagotavljam pa, da Občina Vransko ni tista, ki bi ovirala 
prodajo, saj je v našem interesu, da bi poslovna dejavnost 
v teh prostorih ponovno zaživela. Interesenti za nakup se 
javljajo in mi jih redno napotujemo na likvidacijskega 
upravitelja, od sestanka z vsemi vpletenimi pred slabima 
dvema tednoma pa je prodaja objavljena tudi na naših 
spletnih straneh. Občina Vransko je za potrebe INDE d.d. 
zgradila tudi most in uredila dovozno cesto, v drugi etaži 
Soršakove hiše pa je leta 2000 postavila muzejsko zbirko, 
da bi na ta način preko najemnine pomagala podjetju. Ker 
tedanja uprava ni pokazala interesa za prodajo zemljišča, 
na katerem se nahajata most in cesta, smo sklenili zgolj 
služnostno pogodbo. Trenutno pa je v teku postopek 
prenosa opuščene struge Podgrajščice v last Občine 
Vransko (sedaj kot območje voda v lasti Republike 
Slovenije). Na že omenjenem sestanku smo se zato 
dogovorili, da bomo po izvedenem postopku 
likvidacijskemu upravitelju ponudili menjavo tega zemljišča, 
ki poteka znotraj kompleksa, z zemljiščem na katerem sta 
most in cesta ter potjo za dostop do naravne plezalne 
stene. Obstaja tudi opcija zamenjave ostalega premoženja. 
Vendar pa so vsi vzvodi v rokah likvidacijskega upravitelja 
in lastnikov. Na sestanku smo se dogovorili tudi, da bodo 
likvidacijski upravitelj in pooblaščena nepremičninska 
agencija preučili možnosti za prodajo kompleksa po sklopih 
(stara usnjarna, konfekcijska hala, Soršakova hiša). Po 
mojem mnenju bodo namreč za takšno ceno (1.350.000,00 
EUR) težko našli kupca za celoten kompleks.      

b) Aleksander Reberšek: Glede na zadnje dogodke 
sprašujem, ali obstaja možnost, da bi Hrastovec Lojza 
nastanili v domu za starejše na Vranskem? 

Župan: Ko bo Alojz Hrastovec izpolnjeval pogoje za 
domsko varstvo, bo Občina Vransko izpolnila svoje 
zakonske obveznosti. Ta ocena pa je seveda odvisno od 
socialne in zdravstvene službe.  

c) Aleksander Reberšek: Prodaja prostorov zdravstvenega 
doma je v javnosti požela nekaj nejevolje med občani. 
Prepričan sem, da sem glasoval za dobro ljudi in dobro 
Občine Vransko. Glede na to, da javnost ne razpolaga z 
vsemi podatki prosim, če lahko razložite nekaj osnovnih 
dejstev, zakaj je bilo dobro, da smo ambulanto prodali. 
Sploh kar se tiče najemnine, kdo jo je pobiral in kam je šel 
denar od prodaje prostorov. Pri tem naj spomnim, da je s 
prodajo začel že prejšnji občinski svet. 

Župan: Na to temo je potekala široka in temeljita razprava, 
zato nimam več kaj dodati. Posnetka seje pristojnega 
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 6. 4. 20111, ki je obravnaval vlogo 
ge. Javorsky Potočnik in Občinskemu svetu predlagal, da 
sprejme sklep o začetku postopka odprodaje, in seje 
Občinskega sveta, ki je sprejel sklep o odprodaji dne 4. 10. 
2011 pa sta  na voljo na Občini. 

č) Aleksander Reberšek: V nemskem mestu Andernach ob 
Renu je nastal projekt "Vrt za vsakogar", kjer si meščani 
lahko brezplačno naberejo bio-zelenjavo. Ozelenjujejo oz. 
obogatijo vse mestne površine z zelenjavo, rožami, zelišči. 
Pomagajo prostovoljci, tam delajo tudi brezsposelni, ki jih 
plačujejo po programu, delo za 1 €. Bi kaj takega bilo 
možno narediti tudi na Vranskem ali razpolaga Občina s 
kakšnimi kmetijskimi površinami, ki bi bile primerne za to 
dejavnost? 

Župan: Po zakonu občina ne more imeti v lasti kmetijskih 
zemljišč. Poleg tega ocenjujem, da živimo na tako 
kmetijskem območju, da lahko vsak, ki želi poskrbeti za 
svojo samooskrbo, to tudi stori oz. si uredi vrt. Smo se pa 
skupaj z OŠ Vransko – Tabor odločili urediti vrt za potrebe 
osnovne šole in edukacije učencev o potrebnosti 
samooskrbe gospodinjstev.  

d) Marjan Pečovnik: Divji kostanj pred Kulturnim domom 
Vransko predstavljajo potencialno nevarnost, ker mu ob 
vsakem neurju odpadajo veje. Bi se lahko to uredilo? 

Župan: Bomo odredili pregled in po potrebi obrez drevesa.  

e) Jože Matko: Ponovno bi opozoril na problem ceste 
Tešova – Brode, ki je sedaj že eno leto zaprta. Končno smo 
dobili soglasje od Franca Šoštarja, da se lahko del 
meteornih voda spelje na njegovo zemljišče, postavil pa je 
pogoj, da se stanje prej sanira z dodatnim prepustom. 
Prejšnji teden je bil na občini, vendar ni uspel ničesar 
urediti. Prosil bi, da posredujete, da bi se stvari začele 
reševati. 

Župan: Ogled je bil že opravljen, tako da so sedaj, ko 
imamo tudi soglasje, kam meteorno vodo odvesti, izpolnjeni 
vsi pogoji, da se odvodnjavanje uredi. Pričakujem še pisno 
soglasje gospoda Franca Šoštarja. 

f) Justin Sedeljšak: Kdaj se bo uredil naslednji odsek ceste 
proti Praprečam? 

Župan: Pričakujemo, da bomo naslednji odsek uredili 
meseca septembra, ko bodo na voljo sredstva iz javnega 
razpisa po 21. členu Zakona o financiranju občin. V skladu 
z Zakonom o uravnoteženju javnih financ bi naj  bilo 
polovico odobrenih sredstev na voljo letos, druga polovica 
pa leta 2013, vendar bomo kljub temu  predvidoma uredili 
celoten odsek  ceste.  

g) Jože Matko: Kdaj se bodo jame na cesti na Tešovo 
začele sanirati z asfaltom? 

Župan: Cesta je v slabem stanju in je naslednja v programu 
za preplastitev, udarne jame pa se tedensko sanirajo. 
Zaradi znanih težav s financiranjem s strani države, 
preplastitev letos gotovo še ne bo izvedena. 

h) Nataša Juhart (pisno): Zanima me, ali je kakšna možnost 
postavitve znaka 30, ali kakšne druge hitrostne ovire na 
cesti Brode – grič (Brode-Jesenik proti Brišam-Tešovi). Tu 
vozniki osebnih vozil predvsem pa motoristi, ne razmišljajo 
o tem, da v strnjenem naselju vozijo bistveno prehitro. 
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Župan: Vprašanje oz. pobudo bomo odstopili v reševanje 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Ad3: Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov 
za leto 2011 
 
Župan poda obrazložitev točke, povzame ugotovitve 
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter odpre razpravo. Ker se nihče ni priglasi k 
razpravi, župan besedo preda prisotnim predstavnikom 
javnih zavodov. G. Kozmus zaprosi za popravek zapisnika 
2. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti z dne 5. 7. 2012 ter poda nekaj 
informacij o sodelovanju med Glasbeno šolo »Risto Savin« 
Žalec in Občino Vransko v preteklem letu ter prihodnjih 
načrtih - vzpostavitev oddelka za tolkala. Ga. Železnik 
opozori na težave s financiranjem knjižnične dejavnosti ter 
izrazi pričakovanje po ohranjanju doseženega standarda 
knjižnične dejavnosti na Vranskem. Župan predlaga, da se 
organizira sestanek ge. Železnik, predsednice pristojnega 
odbora občinskega sveta in knjižničarke Občinske knjižnice 
Vransko na temo financiranja knjižnične dejavnosti na 
Vranskem. G. Golob predstavi povzetek poslovnega 
poročila Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec in 
poda mnenje glede možnosti vzpostavitve fizioterapevtske 
ambulante s koncesijo na Vranskem.  
Sledi glasovanje: 9 glasov ZA sprejem sklepa o seznanitvi 
s poslovnimi poročili javnih zavodov     
 
Sklep št. 165 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročili o 
poslovanju za leto 2011 naslednjih javnih zavodov: 
- UPI Ljudska univerza Žalec 
- Glasbena šola »Risto Savin« Žalec 
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
- Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec 
- Osnovna šola Vransko – Tabor 
- Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
- II. osnovna šola Žalec  

Ad4: Odlok o turističnem vodenju na turističnem 
območju Spodnje Savinjske doline – območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 
2. obravnava 
 
Obrazložitev točke dnevnega reda poda direktorica 
Občinske uprave, Jadranka Kramar, nakar župan odpre 
razpravo. Ker se nihče ni priglasi k razpravi, sledi 
glasovanje: 9 glasov ZA sprejem odloka 
 
Sklep št. 166 
Sprejme se Odlok o  turističnem vodenju na turističnem 
območju Spodnje Savinjske doline – območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v 
predloženem besedilu.  

Ad5: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE 02-3/2 – 2. 
obravnava 

Župan poda obrazložitev točke in preda besedo Matjažu 
Gosaku, direktorju podjetja GOMARK d.o.o.. G. Gosak 
opozori na nerazumne zaplete v fazi pridobivanja soglasij k 
OPPN s strani nekaterih institucij oz. predvsem Agencije 
RS za okolje, hkrati pa se zahvali vsem, ki so pripomogli k 
temu, da se je zaplet vendarle razrešil. Župan odpre 

razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi 
glasovanje: 9 glasov ZA sprejem odloka 
 
Sklep št. 167 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje poslovne cone Čeplje z oznako ČE02-
3/2 v predloženem besedilu.  

Ad6: Obravnava in sprejem Zaključnega računa občine 
Vransko za leto 2011 
 
Župan poda obrazložitev točke ter preda besedo 
predsedniku Nadzornega odbora, Mihu Pečovniku, ki 
Občinskemu svetu predstavi mnenje Nadzornega odbora. 
Sledi razprava, v kateri sodelujejo Vladimir Rančigaj, Miha 
Pečovnik in župan. Po končani razpravi sledi glasovanje: 9 
glasov ZA sprejem zaključnega računa 
 
Sklep št. 168 
Potrdi se Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2011 v predloženi obliki in vsebini.  

Ad7: Sprememba Statuta Občine Vransko 
 
Župan preda besedo direktorici Občinske uprave, Jadranki 
Kramar, ki Občinskemu svetu predstavi razloge za 
spremembo Statuta občine. Župan nato odpre razpravo. 
Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 
- 9 glasov ZA sprejem Spremembe Statuta po skrajšanem 
postopku  
- 9 glasov ZA sprejem Spremembe Statuta 
 
Sklep št. 169 
Sprememba Statuta Občine Vransko se sprejme po 
skrajšanem postopku. 

Sklep št. 170 
Sprejme se Sprememba Statuta Občine Vransko v 
predloženem besedilu.  

Ad8: Sprememba Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles    
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
občine Vransko 
 
Župan preda besedo direktorici Občinske uprave, Jadranki 
Kramar, ki občinskemu svetu predstavi razloge za 
spremembo pravilnika. Župan nato odpre razpravo. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:  
- 9 glasov ZA sprejem Spremembe Pravilnika po 
skrajšanem postopku 
- 9 glasov ZA sprejem Spremembe Pravilnika 
 
Sklep št. 171 
Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih organov občine Vransko 
se sprejme po skrajšanem postopku. 

Sklep št. 172 
Sprejme se Sprememba Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
občine Vransko v predloženem besedilu.  
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Ad9: Sprememba Sklepa o uskladitvi cen programov 
predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko 
in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti 
otroka 
 
Župan poda obrazložitev točke. Dodatno obrazložitev poda 
direktorica Občinske uprave. Župan nato odpre razpravo. 
Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:  
- 9 glasov ZA sprejem Spremembe Sklepa 
 
Sklep št. 173 
Sprejme se Sprememba Sklepa o uskladitvi cen programov 
predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in 
načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka v 
predloženem besedilu.  

Ad10.1: Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s 
premoženjem občine Vransko za leto 2012 
 
Župan Občinskemu svetu predstavi razloge za dopolnitev 
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Občine Vransko za leto 2012 ter odpre razpravo. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:  
- 9 glasov ZA sprejem dopolnitve 
 
Sklep št. 174 
Letni načrt ravnanja z  nepremičnim premoženjem v lasti 
Občine Vransko za leto 2012,  ki ga je Občinski svet sprejel 
s sklepom št. 159 na 9. redni seji dne 17.04.2012, se 
spremeni  kot sledi: 

Dopolni se točka 1 Letni načrt pridobivanja I. Predlog 
pridobivanja novih nezazidanih stavbnih in drugih zemljišč: 
- za potrebe urejanja javne komunalne infrastrukture -
uskladitev dejanskega stanja, z novo točko 7: 

Nakup stavbenega zemljišča  pri Slovan od  SM Investa 
d.d. v stečaju za namen ureditev parkirišča in ceste: 
 

Lo
ka

ci
ja

 

Po
da

tk
i o

 
pa

rc
el

i i
n 

po
sl

ov
ni

 s
ta

vb
i 

Vr
st

a 
ne

pr
em

ič
ni

ne
  

 Pr
ed

vi
de

na
 

sr
ed

st
va

 in
 

ek
on

om
sk

a 
ut

em
el

je
no

st
 

Stavbno 
zemljišče 
v centru 
trga 
Vransko 

Del parc. št. 
153/2 v k. 
o. 1012 
Vransko v 
izmeri  cca 
500 m2 in 
parc. št. 
154/1, k.o. 
Vransko, v 
izmeri 557 
m2 

Stavbno 
zemljišče   
za ureditev 
javne 
infrastrukture 
(cesta, javno 
parkirišče)  
 

-Predvidena 
vrednost 
nakupa cca 
20.000 EUR –
uradna cenitev 
v pridobivanju) 
 
-dokončna 
ureditev javne 
infrastrukture v 
centru trga 
Vransko 

 

Dopolni se točka  2. Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine, Predlog odprodaje zemljišč, z novo 
točko 5: 
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Zemljišče  
med AC,  
regionalno 
cesto LJ-
CE in 
Zaplaninšč
ico 

 Parc. št. 
707 v k. o. 
1014 
Ločica, 
travnik v 
izmeri 5634 
m2 

 

-zemljišče  
-prodaja  
zemljišča 
(lastništvo 
občine po 
sklepu o 
dedovanju 
28. 5. 2012  
po pokojni  
Antoniji 
Veber 
Cukijati),  ki 
predstavlja 
premoženje, 
ki ni nujno 
za delovanje 
občine 

-Okvirna cena 
11.000 EUR 
(cenitev v 
pridobivanju) 
-Javno zbiranje 
ponudb  

 

Ad10.2: Izdaja pooblastila županu za podpis 
predpogodbe  in pogodbe o prodaji nepremičnine 
najugodnejšemu ponudniku 
 
Župan Občinski svet seznani z izpeljanim postopkom 
prodaje dela zemljišča parc. št. 471/1, k.o. Prekopa. Sledi 
razprava, v kateri sodelujejo Vladimir Rančigaj, Miha 
Pečovnik, Jože Matko in župan. Po končani razpravi sledi 
glasovanje: 9 glasov ZA izdajo pooblastila 
 
Sklep št. 175 
Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana Franca 
Sušnika za podpis predpogodbe in pogodbe o prodaji dela 
zemljišča parc. št. 471/1, k.o. Prekopa. 

Ad10.3: Pritožba Slavke Maček, Vransko 113, 3305 
Vransko na sklep župana o ustavitvi postopka prodaje 
nepremičnine parc. št. 361/11 k.o. Vransko 
 
Župan poda obrazložitev točke. Nato preda besedo 
predsedniku Nadzornega odbora, ki Občinski svet seznani 
z odločitvijo Nadzornega odbora o nepristojnosti 
Nadzornega odbora za izrekanje o zakonitosti sklepa o 
ustavitvi postopka prodaje. Župan nato odpre razpravo. V 
razpravi sodelujejo Jože Matko, Justin Sedeljšak, Vladimir 
Rančigaj, Ivan Kokovnik, Miha Pečovnik, Jadranka Kramar 
in župan. Župan Občinskemu svetu predlaga sprejem 
sklepa o seznanitvi s pritožbo. Sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA sprejem sklepa o seznanitvi s pritožbo 
 
Sklep št. 176 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s pritožbo 
Slavke Maček na sklep župana o ustavitvi postopka 
prodaje zemljišča parc. št. 361/11, k.o. Vransko. 

Ad11: Obravnava poziva vodovodne skupnosti 
Prapreče - Merinca za odpravo sklepa občinskega 
sveta št. 137 

Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo 
Igorju Glušiču iz Javnega komunalnega podjetja Žalec 
d.o.o.. G. Glušič obrazloži: »Vodovodna skupnost 
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Prapreče-Merinca je dne 08.07.2012 naslovila dopis občini 
Vransko in jo pozvala k odpravi sklepa občinskega sveta 
številka 137 z dne 14.2.2012. Iz dopisa žal ni razvidno, kdo 
predstavlja vodovodno skupnost oziroma ni predloženo 
pooblastilo solastnikov vodovodnega sistema Prapreče-
Merinca. Navedeni sklep je določil nov - višji pavšal za 
obračun vode na območju vodovoda Prapreče-Merinca. 
Lastniki objektov so v obdobju do januarja 2011 do 
01.06.2012 plačevali pavšal v višini 4,5 m3/osebo/mesec. 
Višina pavšala je določena v 3. členu Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
GJS in velja v primeru, ko se poraba vode ne ugotavlja z 
vodomerom. JKP Žalec je moralo v mesecu decembru 
2010 na podlagi odločitve Občinskega sveta Občine 
Vransko in odločbe pristojnega inšpektorata nemudoma 
zagotoviti zasebnemu vodovodu Prapreče-Merinca oskrbo 
s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. Dne 
06.12.2010 smo v rezervoarju na zasebnem vodovodu 
Merinca na vtoku v zasebni vodovod vgradili vodomer, ki je 
skladen z veljavno zakonodajo. V letu 2011 je bila tako na 
vtoku v sistem izmerjena poraba vode 14582 m3, s 
pavšalnim obračunom pa smo lastnikom objektov 
obračunali 8093 m3. Na podlagi teh meritev je bil določen 
nov mesečni pavšal 8,5 m3/osebo/mesec. Iz navedenega 
izhaja, da zahteva vodovodne skupnosti Prapreče-Merinca 
ni upravičena in se po našem mnenju lahko zavrne. Poraba 
vode se za celotno območje ugotavlja z vodomerom zato v 
tem primeru ne moremo upoštevati pogojev iz 3. člena 
navedenega Pravilnika. Vsi lastniki objektov so bili pozvani 
in imajo možnost vgradnje individualnega vodomera.« 

Sledi razprava, v kateri sodelujejo Justin Sedeljšak, Jože 
Matko, Miha Pečovnik, Igor Glušič in župan. Po končani 
razpravi sledi glasovanje: 8 glasov ZA zavrnitev poziva, 1 
glas PROTI zavrnitvi poziva   

Sklep št. 177 
Poziv vodovodne skupnosti Prapreče – Merinca za odpravo 
sklepa Občinskega sveta št. 137, sprejetega na 8. redni seji 
dne 14. 2. 2012, se zavrne. 

Ad12: Vloga Režijskega odbora za izgradnjo 
vodovodnega omrežja Gorica – Briše za donacijo 
 
Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo Nataša Urankar, Justin Sedeljšak, Jože Matko, 
Aleksander Reberšek in župan. Po končani razpravi sledi 
glasovanje o predlogu sklepa: 9 glasov ZA predlagani sklep 
 
Sklep št. 178 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z vlogo 
režijskega odbora za izgradnjo vodovodnega omrežja 
Gorica – Briše za donacijo in bo o vlogi odločal po koncu 
izgradnje vodovoda na osnovi kalkulacije stroškov 
izgradnje. 

Ad13: Razno 
 
a) Župan je Občinskemu svetu podal informacije glede 
nameravanega projekta Varna hiša za žrtve prometnih 
nesreč, v pripravo katerega se je Občina Vransko vključila 
na pobudo Zavoda varna pot in Rotary kluba Žalec. 
 
b) Župan je Občinski svet seznanil z aktualno problematiko 
glede 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in 
razvoj vasi.  
 
c) Župan je Občinski svet seznanil z napredkom projekta 
izgradnje suhega zadrževalnika na Merinščici. 
 

č) Direktorica Občinske uprave je Občinski svet seznanila z 
rezultati inšpekcijskega nadzora glede izvajanja socialno-
varstvene storitve Pomoč družini na domu. 

Seja je bila zaključena ob 21.47. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 24. 7. 2012  

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

 
10. Zapisnik 2. redne seje Odbora za negospodarstvo 
in javne službe družbenih dejavnosti 

Z A P I S N I K  
2. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne 

službe družbenih dejavnosti,  
ki je bila v četrtek, 5. 7. 2012, ob 17. uri v sejni sobi 

Občine Vransko, Vransko 59. 

Prisotni člani odbora: Nataša Juhart, Damijana Podbregar, 
Brigita Gosak, Jože Matko Ostali prisotni: Miha Pečovnik 
(NO),  župan Franc Sušnik, Majda Pikl (OŠ Vransko – 
Tabor), Franja Centrih (UPI Žalec), Suzana Felicijan Bratož 
(ZKTŠ Vransko) 

Opravičeno odsotni: Jolanda Železnik (Medobčinska 
splošna knjižnica Žalec), Marjan Golob (Zdravstveni dom 
Žalec), Sabina Korošec (II OŠ Žalec), Marjan Pečovnik 
(član odbora), Gorazd Kozmus (Glasbena šola Žalec)                                                                          

Točka 1) 

Predsednica odbora Nataša Juhart  uvodoma seznani 
navzoče s prisotnostjo in opravičeno odsotnimi direktorji 
javnih zavodov.  Kljub temu, da manjka en član odbora, je 
seja odbora sklepčna, zato predlaga sprejem dnevnega 
reda. 

Dnevni red: 
1. Pregled letnih poročil javnih zavodov za l. 2011          
2. Razno 

Predlagan dnevni red je soglasno sprejet. 

Predsednica odbora najprej povabi direktorico UPI Ljudska 
univerza Žalec  Franjo Centrih, da  predstavi delovanje 
zavoda. 

Po kratki predstavitvi delovanja zavoda v letu 2011  župan 
Franc Sušnik pohvali delovanje organizacije, s katero 
Občina Vransko zelo dobro sodeluje. 

VPRAŠANJA:  

Miha Pečovnik: V kakšnem obsegu zavod opravlja javno 
službo? 
Jože Matko: Ali izvajajo izobraževanje tudi v podjetjih in 
kako? 
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Damijana Podbregar: Zakaj upada število visokošolskih 
programov? 

Direktorica zavoda Franja Centrih odgovori, da v okviru 
javne službe opravljajo osnovnošolski program za odrasle, 
da opravljajo izobraževanja tudi v podjetjih, zadnje leto so 
sodelovali s podjetjem Garant Polzela. Število 
visokošolskih programov upada tudi zaradi politike fakultet. 

Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko – Tabor, poda le 
bistvene poudarke iz poslovnega poročila, predvsem se  
zaustavi pri mednarodnih projektih. 

Župan Franc Sušnik  ravnateljico dopolni, da je OŠ 
Vransko – Tabor največji med občinskimi javnimi zavodi in 
da Občina Vransko posveča šoli veliko pozornosti. Pove, 
da je potrebno upoštevati, da Občina Vransko poleg 
materialnih stroškov in sredstev za investicijsko 
vzdrževanje namenja še približno 120.000 EUR letno za 
prevoze otrok v šolo.  

OŠ Vransko – Tabor je poznana kot dobra in kvalitetna 
šola, enako velja za Vrtec Vransko. Trenutno se preko 
razpisov iščejo sredstva za prenovo vrtca, gradbeno 
dovoljenje je Občina Vransko že pridobila. Trenutno je v 
Vrtcu Vransko 34 otrok iz drugih občin, s čimer v naši 
občini rešujemo prostorsko stisko v vrtcih iz sosednjih občin 
Kamnik in Lukovica.  

Občina podpira delovanje zavoda tudi s pomočjo pri 
rednem vzdrževanju prostorov in omogoča vsakoletno 
pleskanje obeh stavb, ki ga opravi zaposleni iz Energetike 
Vransko. 

VPRAŠANJA: 

Miha Pečovnik: Kaj točno občini in država dolgujejo OŠ 
Vransko – Tabor in kakšne obveznosti zaradi tega šola ni 
poravnala. Torej specifikacijo terjatev in obveznosti šole? 

Ravnateljica Majda Pikl pove, da so materialni stroški že 
poravnani. 

Jože Matko: Kako je z zelenimi javnimi naročili in 
oskrbovanjem šole s kmetijskimi pridelki domačinov? 

Ravnateljica pojasni, da je to možno samo pri medu, ker 
imamo v občini le čebelarja, ki ima tolikšen pridelek, da 
lahko z njim nahranijo vse učence. 

Suzana Felicijan Bratož, ZKTŠ Vransko, na kratko 
predstavi zavod in njegovo poslovanje v letu 2011. 

Župan Franc Sušnik dopolni poročilo z nameni, ki so vodili 
Občino Vransko pri ustanavljanju zavoda. 

VPRAŠANJA:  

Miha Pečovnik: Kako je s  spominskimi obeležji in kdo z 
njimi upravlja? Na vprašanje odgovori župan, da zanje skrbi 
Občina Vransko. 

Zakaj gasilska zbirka na Vranskem in v Žalcu? Župan 
pojasni, da je nastala zbirka v Žalcu kasneje kot jo je 
Občina Vransko postavila na ogled. Strinja se, da bi bilo v 
prihodnosti smiselno imeti v celotni SSD razstavljeno eno 
skupno zbirko gasilske opreme in orodja. 

Kaj pomeni cena 63 EUR  za uporabo športne dvorane? 

Suzana Felicijan Bratož odgovori, da so ceniki objavljeni na 
spletni strani www.zkts-vransko.si in da so cene različne 
glede na vrsto uporabnikov. 

Direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda 
Železnik je opravičila svojo prisotnost tik pred začetkom 
seje zaradi slabega vremena. Župan Franc Sušnik pove, da 
je Občinska knjižnica Vransko med najbolj razvitimi 
knjižnicami, da se v njej dogaja veliko prireditev in da je 
sodelovanje s knjižnico zelo dobro. 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti se je seznanil tudi z ostalimi predloženimi 
poročili in nanje ni imel pripomb. 

SKLEP: Odbor za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti se je seznanil s poročili javnih 
zavodov in predlaga Občinskemu svetu Občine 
Vransko potrditev o seznanitvi  z letnimi poročili javnih 
zavodov. 

Seja zaključena ob 20.30. 

Številka: 0110-01/2012 
Vransko, 5. 7. 2012  

Zapisala 
Suzana Felicijan Bratož l. r. 

Predsednica Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti 
Nataša Juhart l. r. 
 

OBVESTILA 

11. Novosti na področju vojne zakonodaje 

Spoštovane državljanke in državljani! 

Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je pričel veljati 
31.05.2012, je prinesel številne spremembe tudi na 
področju izvajanja vojne zakonodaje – področje vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, na 
katere vas želimo opozoriti. 

 Ukinjena je pravica do zdraviliško - klimatskega zdravljenja 
in posledično tudi pravica do povračila potnih stroškov 
zaradi zdraviliškega in klimatskega zdravljenja in povračila 
potnih stroškov za spremljevalca zaradi zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja.  

Pravice do varstva po Zakonu o vojnih veteranih 
(veteranski dodatek, dodatno zdravstveno zavarovanje, 
letni prejemek) ima vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ( 
do sedaj ob dopolnitvi 50 let starosti), če pa je pri njemu 
nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti, pa že 
pred 55 letom starosti. 

Vojnemu veteranu se zagotavlja plačilo zdravstvenih 
storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, 
zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja (dodatno 
zdravstveno zavarovanje), samo če prejema veteranski 
dodatek ali če izpolnjuje pogoje za pridobitev veteranskega 
dodatka. 

Upravičencem, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
upravičeni do pravice do plačila zdravstvenih storitev v 
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višini razlike do polne vrednosti storitev (dodatnega 
zavarovanja), zagotovljenih  v   okviru   obveznega   
zavarovanja   po  zakonu,  se  ta pravica zagotavlja do   1. 
januarja 2013, po tem datumu pa le ob izpolnjevanju na 
novo določenih pogojev. 

Pravica do zdravstvenega varstva in prejemki po vojni 
zakonodaji ostanejo nespremenjeni za osebe s statusom 
vojnega invalida in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. 

Nov je tudi  način  izplačevanja mesečnih prejemkov 
(invalidnine in družinske invalidnine, dodatek za posebno 
invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski 
dodatek in družinski dodatek, oskrbnina, veteranski 
dodatek, doživljenjska mesečna renta), in sicer tako, da se 
bodo mesečni prejemki izplačevali  prvega delovnega dne v 
mesecu za pretekli mesec, kar se bo izvedlo s postopnim 
zamikom izplačil do konca leta 2012. 

V tem prehodnem obdobju bodo mesečni prejemki za leto 
2012  izplačani: 

za julij              6. julija 

za avgust          13. avgusta 

za september  19. septembra 

za oktober       25. oktobra 

za november  3. decembra 

za december         3. januarja 2013 

 

Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se 
bodo zaključili po do sedaj veljavnih predpisih. 

Dodatna pojasnila o spremembah na področju vojne 
zakonodaje, povezane z uveljavitvijo Zakona za 
uravnoteženje javnih financ, so objavljena tudi na spletni 
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na 
naslednji povezavi:  

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zako
n_za_uravnotezenje_javnih_financ_zujf/                       

                                                        Melanija Žvikart 
                                                   v.d. načelnika UE Žalec 
 

 

 
12. Obvestilo Urada za delo Žalec 

Obveščamo vas, da bo Urad za delo Žalec od 2. julija 2012 
pričel poslovati na novi lokaciji – Ul. heroja Staneta 9, 
Žalec, 1. nadstropje levo (stavba poleg stadiona Žalec). 
 

 

 

13. Obvestilo Upravne enote Žalec 

Upravna enota Žalec sporoča, da se lahko zamenjava 
osebnih in potnih listin opravi tudi na Krajevnem uradu 
Vransko. 

Uradne ure Krajevnega urada Vransko so vsak torek od 8. 
do 12. ure ter od 13. do 15. ure. 

Telefon za informacije: (03) 703 28 20 
 

 

 
14. Obvestilo SIMBIO d.o.o. 

Upravljalec Zbirnega centra Vransko–Tabor, Simbio, 
družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. obvešča, da Zbirni 
center deluje dvakrat tedensko in sicer: 

- ob sobotah od 8. do 14. ure;   

- ob sredah od 14. do 18. ure. 
 

 
 

15. Obvestilo o prevzemanju zapuščenih in odsluženih 
motornih vozil 

Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili na našem območju 
Karbon d.o.o. sporoča, da akcija odvoza izrabljenih 
motornih vozil še vedno poteka. 

Lastniki lahko svoje odsluženo vozilo na svojem domu 
oddajo v brezplačno ekološko razgradnjo. Ob predaji 
odsluženega vozila zadnji lastnik prejme potrdilo o 
razgradnji. 

Kontaktna oseba je Peter Sever (GSM: 041 690 957; e-
pošta: peter.sever@karbon.si). 

 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


