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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. avgust 2012             Številka 22/2012               

V S E B I N A 

OBJAVE 

 
1. NAMERA o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 
707, k.o. Ločica 
 

OPOZORILA 

 
2. RAZGLAS velike požarne ogroženosti naravnega 
okolja 
 

OBJAVE 

1. Namera o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 707, 
k.o. Ločica 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11) Občina Vransko dne 31. 8. 2012 objavlja 
 

N A M E R O    
o prodaji nepremičnine 

 
Predmet namere je prodaja kmetijskega zemljišča parc. št. 
707, k.o. Ločica, v izmeri 5634 m². 

Izhodiščna cena je 15.211,80 EUR brez davka na promet 
nepremičnin. 

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča je objavljena na 
oglasni deski Upravne enote Žalec in Krajevnega urada 
Vransko ter na spletnem portalu  upravnih enot - 
http://www.upravneenote.gov.si/prodaja_kmetijskih_zemljis
c/ 

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

 
Številka: 7113/2012 
Vransko, 31. 8. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

OPOZORILA 

2. Razglas velike požarne ogroženosti naravnega 
okolja 

Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v 
naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006), Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje 

R A Z G L A Š A 

zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 15. 
avgusta 2012 na območju občin Koper, Izola, Piran, Ilirska 
Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – 
Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, 
Brda, Miren – Kostanjevica, Renče –Vogrsko in Šempeter – 
Vrtojba in veliko požarno ogroženost naravnega okolja 
v vseh ostalih občinah v Republiki Sloveniji. 

Prepoved kurjenja, sežiganja ali uporabe odprtega 
ognja, puščanje ali odmetavanje gorečih ali drugih 
predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, ki že 
velja v zgoraj navedenih občinah, je od 15. avgusta 
2012 pa do preklica razširjena na območje celotne 
države. 

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 
hrano ter Policija bodo v času razglašene požarne 
ogroženosti naravnega okolja izvajale poostren nadzor. 

Občine skladno z 8. členom Uredbe o varstvu pred 
požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006) v času 
velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja 
organizirajo opazovanje in obveščanje o nevarnosti 
požarov v naravnem okolju. Pri tem morajo sodelovati 
lastniki, zakupniki oziroma drugimi uporabniki zemljišč, 
Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 
hrano, Zavodom za gozdove Slovenije, lovskimi družinami, 
kmetijci, gasilci, Policijo in drugimi. 

 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Darko But, sekretar, generalni direktor, l. r.  
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


