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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 21. DECEMBER 2012       Številka 26/2012               

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2013 
 
2. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2014 
 
3. ODLOK o OPPN za del območja naselja Čeplje  
z oznako ČE02 – Kladnik 1 
 
4. SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
 
5. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v Občini Vransko v letu 2013 
 
6. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2013 
 
7. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2013 
 
8. SKLEP o pričetku priprave Odloka o OPPN za del 
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Jošt 
 
9. SKLEP o pričetku priprave Odloka o OPPN za del 
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) - 
Karničnik 

ZAPISNIKI    
 
10. ZAPISNIK 13. redne seje Občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
11. SEZNAM izvajalcev zimske službe 2012/13 
 
12. OBVESTILO o pričetku postopka sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Vransko  
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE 

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29. člena zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), 
Zakona o uravnoteženju proračuna (Ur. L. RS, št. 40/12) in 
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,  
53/10 in Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko št. 21/12) je Občinski svet  Občine Vransko na 13.  
redni seji dne 04.12.2012 sprejel 

 
O D L O K  

o proračunu Občine Vransko za leto 2013 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2013  
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa 
v naslednjih zneskih: 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 
2013  

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 

2.959.347 
 

2.375.839 
2.029.600 
1.772.488 

182.520 
74.292 

300 
 

346.239 
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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 in 
neopredmetenih dolgoročnih         
sredstev 
  

73 PREJETE DONACIJE                                                                                               
730 Prejete donacije iz domačih virov 
731 Prejete donacije iz tujine 
  

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                             
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
 

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

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

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                                             
420 Nakup in gradnja osnovnih 
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) 

114.900 
 

900 
3.200 

700 
 

226.539 
 

128.780 
           55.000 

                        
73.780 

 
                              
 

0  
                    0 
                    0   

                           
         454.728              
         454.728 

 
                 

2.754.885   
759.935 
173.264 

27.767 
466.904 

47.000 
45.000 

 
 

912.943 
47.439 

472.024 
 

72.594 
 

320.886 
   

887.559 
 887.559 

 
 

194.449 
32.626 

 
161.823 

 
204.462 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 
2013  

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  

0 
 
 

0 
 
 
 
 

412 
 

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

440 Dana posojila 
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb                                                                               
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 
 

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

 
412 

 
 

412 
 
 
 
 
 
 
 

- 412 
 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 
2013  

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 + 

147.000 
       147.000  
       147.000  

              
288.802                            

       288.802  
       288.802 

                
62.248 

            
  
      

- 141.802 
 

- 204.462 
 
         
 

         18.665 
  
                
 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Vransko. Župan je odredbodajalec. 
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4. člen 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF 
tudi naslednji prihodki: 
 
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 
105/06)), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje 
požarne varnosti; 
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se  porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko 
omrežje; 
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje 
investicije-Regionalni center za ravnanje z odpadki  
(RCERO); 
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno 
infrastrukturo;  
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 
področnimi predpisi. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača  vplača namenski 
prejemek, ki zahteva  sorazmerni namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v  
višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov  
uporabnika in proračun. 
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta. 
 

5. člen 
(proračunski uporabniki) 

 
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi 
(občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in 
občinska uprava. 
Ti so odgovorni za uporabo sredstev  proračuna v skladu z 
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. 
 
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke 
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti 
oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 
 

6. člen  
 (dodeljevanje sredstev in način porabe) 

 
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v 
proračunu zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za 
druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za 
investicijske izdatke. 
 
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov 
posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v 
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja. 
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih 
uporabnikov se dogovori s pogodbo. 
 
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo  
mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob 
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.  
 
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov 
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in   
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom - 
zapadlostjo  le-teh, pri čemer  se morajo upoštevati roki 
plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način 
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z 

zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s 
posameznim zavodom.  

 
7. člen 

(obveznosti uporabnikov sredstev) 
 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo 
izvrševati svoje naloge v mejah sredstev,  ki so jim 
odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za 
katere so jim bila sredstva dodeljena. 
 
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma  
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z 
Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom. 
 
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna 
obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva. 
 
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za 
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,  
upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 
 
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in 
občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dva krat letno 
in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi. 
 

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  
 
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah 
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva 
proračuna na posameznem področju oziroma pri 
neposrednem uporabniku s sklepom: 
 

- če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker 
planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi 
objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v 
proračunskem letu, na drugih postavkah pa so 
izkazane potrebe za povečanje sredstev; 

- če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, 
na drugih pa nastane potreba po dodatnih 
sredstvih; 

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
realizacija. 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji. 
 

9. člen 
 (pooblastila župana) 

 
Župan je pooblaščen, da: 

- razporeja splošno proračunsko rezervacijo za 
financiranje posameznih namenov javne porabe, 
ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne 
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proračunske rezervacije se razporedijo v finančni 
načrt proračunskega uporabnika; 

- odloča o uporabi proračunske rezerve za namene 
iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane  
proračunske rezerve; 

- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče 
potrebe; 

- odloča o kratkoročnem zadolževanju za 
financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5 
% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti 
odplačano do konca proračunskega leta; 

- če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali 
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove  
obveznosti za proračun, vključi župan te 
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za 
ta namen v okviru  večjih pričakovanih prejemkov 
in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, 
ali  s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih 
prihrankov sredstev; 

- odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili 
stroški  postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti  
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati; 

- izvršuje  sprejeti letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine; 

- odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi 
proračunskimi postavkami; 

- opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s 
področnimi predpisi. 

 
10.  člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  v breme 
proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Prevzete obveznosti se načrtujejo v  finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik  (župan) neposrednega uporabnika lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni  za več kot 20 %, 
mora predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

12. člen  
(splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje 
posebej.  
 
Sredstva proračunske rezervacije se  lahko uporabijo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 

zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med  
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali 
jih ni bilo mogoče načrtovati. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2013 
znašajo 15.000,00EUR. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in 
o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim 
računom. 
 

13. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 
 
Proračunska rezerva se v letu 2013 se oblikuje v višini 
30.000,00 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki 
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.000,00 
EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski 
svet. 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni  sklad v letu 2013 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za 
odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2012 v višini 
30.000,00 EUR. 
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 
14. člen 

 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga  
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.  
 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim 
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega 
premoženja  v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen 
motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj 
s premičnim premoženjem. 
 
Župan lahko samostojno  odloča o pridobivanju in 
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do 
vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki 
urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti 
neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o 
posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti 
občinskemu svetu. 
 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR  odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
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15. člen 
(načrtovanje likvidnosti proračuna) 

 
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje 
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z 
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje 
proračuna). 
 
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih 
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih 
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za 
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. 
 
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za 
nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z 
likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ 
občine. 
 
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v 
sprejem županu. 

 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 

 
16. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko 
občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, 
vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna. 
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina  kratkoročno lahko zadolži do 
višine 147.000,00 EUR.  
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij v letu 2013 ne bo dajala poroštev. 
 

17. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter 
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in 
pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na 
upravljanje se v letu 2013 ne smejo zadolževati.  
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
18. člen 

(začasno financiranje  v letu 2013) 
 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

19. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v 
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavita na spletnih straneh Občine Vransko, 
www.vransko.si. 

PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
 
Številka: 410/2013-1 
Vransko, 4. 12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

 
2. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29. člena zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO), 
Zakona o uravnoteženju proračuna (Ur. L. RS, št. 40/12) in 
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,  
53/10 in Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko št. 21/12) je Občinski svet Občine Vransko na 13.  
redni seji dne 04.12.2012 sprejel 

 
O D L O K  

o proračunu Občine Vransko za leto 2014 

 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2014  
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

2. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa 
v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 2014  
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 

      2.306.223 
 

2.181.300 
2.029.600 
1.772.488 

182.520 
74.292 

 
300 

 
151.700 
114.900 

 
900 

3.200 
700 
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storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
  

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
  

73 PREJETE DONACIJE                                                                                               
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
731 Prejete donacije iz tujine 
  

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                             
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
 

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

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

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                                             
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
  

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

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

 
32.000 

 
1.000 
1.000 

                        
 

0  
                      0 

                               
0                             
                    

123.923              
           123.923 

                 
 

2.144.259   
763.185 
173.264 

 
27.767 

 
473.154 

40.000 
49.000 

 
918.625 

47.439 
472.024 

 
70.276 

 
328.886 

 
  434.150 
 434.150 

 
 

28.300 
6.500 

 
21.800 

 
161.964 

 
 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 
2014  

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                                             

440 Dana posojila 
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb                                                                               
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

privatizacije 
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 
 

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

 
 
 
 
 

0 
 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Proračun 
2014  

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 + 

115.000 
       115.000  
       115.000  

              
256.802                            

      256.802  
       256.802 

 
         20.162 

 
   
      

-141.802 
 

      -161.964 
 
         
 

         18.665 
 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Vransko. Župan je odredbodajalec. 
 

4. člen 
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF 
tudi naslednji prihodki: 
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1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 
105/06)), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje 
požarne varnosti; 
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se  porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko 
omrežje; 
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje 
investicije-Regionalni center za ravnanje z odpadki 
(RCERO); 
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno 
infrastrukturo;  
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s 
področnimi predpisi. 
 
Če se po sprejemu proračuna vplača  vplača namenski 
prejemek, ki zahteva  sorazmerni namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v  
višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov  
uporabnika in proračun. 
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta. 
 

5. člen 
(proračunski uporabniki) 

 
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi 
(občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in 
občinska uprava. 
Ti so odgovorni za uporabo sredstev  proračuna v skladu z 
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. 
 
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke 
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti 
oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 
 

6. člen 
(dodeljevanje sredstev in način porabe) 

 
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v 
proračunu zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za 
druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za 
investicijske izdatke. 
 
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov 
posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v 
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja. 
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih 
uporabnikov se dogovori s pogodbo. 
 
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo  
mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob 
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.  
 
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov 
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in   
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom - 
zapadlostjo  le-teh, pri čemer  se morajo upoštevati roki 
plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način 
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z 
zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s 
posameznim zavodom.  
 

7. člen 
(obveznosti uporabnikov sredstev) 

 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo 

izvrševati svoje naloge v mejah sredstev,  ki so jim 
odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za 
katere so jim bila sredstva dodeljena. 
 
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma  
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z 
Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom. 
 
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna 
obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva. 
 
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za 
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,  
upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 
 
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in 
občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dva krat letno 
in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi. 
 

8. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  
 
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah 
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva 
proračuna na posameznem področju oziroma pri 
neposrednem uporabniku s sklepom: 
 

- če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker 
planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi 
objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v 
proračunskem letu, na drugih postavkah pa so 
izkazane potrebe za povečanje sredstev; 

- če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, 
na drugih pa nastane potreba po dodatnih 
sredstvih; 

- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
realizacija. 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji. 
 

9. člen 
(pooblastila župana) 

 
Župan je pooblaščen, da: 

- razporeja splošno proračunsko rezervacijo za 
financiranje posameznih namenov javne porabe, 
ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne 
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni 
načrt proračunskega uporabnika; 

- odloča o uporabi proračunske rezerve za namene 
iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane  
proračunske rezerve; 

- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče 
potrebe; 
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- odloča o kratkoročnem zadolževanju za 
financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5 
% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti 
odplačano do konca proračunskega leta; 

- če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali 
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove  
obveznosti za proračun, vključi župan te 
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za 
ta namen v okviru  večjih pričakovanih prejemkov 
in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, 
ali  s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih 
prihrankov sredstev; 

- odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili 
stroški  postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti  
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati; 

- izvršuje  sprejeti letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine; 

- odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi 
proračunskimi postavkami; 

- opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s 
področnimi predpisi. 

 
10.  člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  v breme 
proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe 
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 
Prevzete obveznosti se načrtujejo v  finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik  (župan) neposrednega uporabnika lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni  za več kot 20 %, 
mora predhodno potrditi občinski svet. 
 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna. 
 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

 
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje 
posebej.  
 
Sredstva proračunske rezervacije se  lahko uporabijo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med  
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali 
jih ni bilo mogoče načrtovati. 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo 
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. 
 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2014 
znašajo 15.000,00EUR. 
 
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in 
o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim 
računom. 
 

13. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 
Proračunska rezerva se v letu 2014 se oblikuje v višini 
34.000,00 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki 
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 34.000,00 
EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski 
svet. 
 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni  sklad v letu 2014 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za 
odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2012 v višini 
34.000,00 EUR. 
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
 

14. člen 
 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga  
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.  
 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim 
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega 
premoženja  v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen 
motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj 
s premičnim premoženjem. 
 
Župan lahko samostojno  odloča o pridobivanju in 
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do 
vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki 
urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti 
neposredno pogodbo, lahko pa odločitev o posameznem 
pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu. 
 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR  odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 

15. člen 
(načrtovanje likvidnosti proračuna) 

 
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje 
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z 
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje 
proračuna). 
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Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih 
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih 
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za 
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga. 
 
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za 
nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z 
likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ 
občine. 
 
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v 
sprejem županu. 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA 
 

16. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko 
občina likvidnostno  zadolži znotraj proračunskega leta, 
vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna. 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina  kratkoročno lahko zadolži do 
višine 115.000,00 EUR.  
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 
podjetij v letu 2014 ne bo dajala poroštev. 
 

17. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter 
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in 
pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na 
upravljanje se v letu 2014 ne smejo zadolževati.  
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
(začasno financiranje v letu 2014) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

19. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v 
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavita na spletnih straneh Občine Vransko, 
www.vransko.si. 
 
PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
 
Številka: 410/2014-1 
Vransko, 4. 12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 

3. Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z 
oznako ČE02 – Kladnik 1 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/2012-
ZUPUDPP-A) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na  
13. redni seji dne 04.12.2012 sprejel 

 
 

O D L O K  
o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako  

ČE02 – Kladnik 1 

 
I. SPLOŠNO 

1. člen 

S tem odlokom se določajo izvedbena izhodišča za del 
območja naselja Čeplje z oznako ČE02 – Kladnik 1.  

2. člen 

Pravna podlaga je OPN Vransko - Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko  (Uradni list RS, št. 
38/2008 z dne 18. 4. 2008) ter Zakon o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. list RS št. 33/2007). 

3. člen 

Sestavni del odloka so: 

Tekstualni del 

Grafične priloge: 

– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela 
občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske 
ureditve na širšem območju, 
– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 
stanjem, 
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, 
– zazidalna oziroma ureditvena situacija, 
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno 
javno dobro, 
– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave, 
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, 
– načrt parcelacije. 

 
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA 

4. člen 

Območje urejanja zajema parc. št. 162/3, 162/4, 166/3 in 
166/4, vse k.o. Prekopa. 

Velikost območja znaša 5024 m2. 
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III. NAMEMBNOST OBMOČJA UREJANJA 

5. člen 

Območje urejanja je namenjeno izrecno kmetijski 
dejavnosti in gradnji objektov, namenjenih izključno za 
kmetijsko proizvodnjo po klasifikaciji 127 (nestanovanjske 
stavbe). 

Možno je torej postaviti objekte 127: od klasifikacije 12711 
do klasifikacije 12714. 

Objekt HM1 mora biti klasifikacije 12712. 

Možne so tudi servisni objekti in naprave, ki so v povezavi s 
pravilniki, ki določajo tehnične usmeritve objektov, 
namenjenih kmetijstvu ali objekti in naprave, ki sledijo 
tehničnim izboljšavam pripadajočih objektov in naprav. 

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO 
OBLIKOVANJE IN TOLERANCE 

6. člen 

Predvideni objekti: 

Na območju urejanja so predvideni naslednji objekti: 

- hlev (HM1) za krave molznice v velikosti max. 48,00 m * 
25,00 m, max. višine 9 metrov 

- gnojišče (GN1) v velikost 18,00 m * 11,00 m, višine 1,50 
metra z nadstrešnico do višine 4 metre 

- skedenj za seno in druge pridelke (SK1) v velikosti cca. 
15,00 m * 8,00 m s tolerancami glede lokacije in velikosti 

- kozolec (KO1) je obstoječ objekt, ki ga je možno 
rekonstruirati in obnavljati ter na njem izvajati tehnološke 
posodobitve. 

- Nezahtevni objekti (NZO), so možno znotraj območja 
urejanja. Za njih veljajo pogoji iz državnih uredb o 
oblikovanju tovrstnih objektov ob upoštevanju požarnih 
odmikov ter slemen streh. 

7. člen 

Pogoji oblikovanja volumnov: 

- HM1: volumen hleva za krave molznice je zaradi 
tehnološko pogojene gradnje možno izvesti na način, ki 
odstopa od klasičnih volumnov. Objekt HM1 se namreč 
stikuje z objektom KO1, ki je višji in dominantno močnejši, 
zato je pri objektu HM1 možno znižati volumen, smiselno 
pa je obdržati podolgovato osnovo, tudi v primeru prizidav 
in rekonstrukcij. 

- GN1: volumen gnojišča je nizka forma, ki se mu z 
nadstrešnico določa zunanjo lupino. Nadstrešnica je 
dvokapnica, z maksimalnim naklonom 44 ° minimalnim 
naklonom 9 ° ali štirikapnica, z enakim naklonom. Možna 
je izvedba ravne strehe s padcem med 1 in 3 stopinjo, 
vendar je potrebno objekt v tem primeru načrtovati v 
skladnosti in proporcionalnih razmerjih, rastru podpor in 
harmoničnem ritmu razmikov med podporami, ki bodo 
nosili konstrukcijo strehe. 

- SK1: skedenj za seno in druge pridelke je klasičen 
volumen, ki izhaja iz korena iz tri. Osnova timpanonske 
(zatrep) strani je kvadrat, višina je koren iz tri. Če je 
maksimalna širina skednja 8 metrov, potem naj bo višina 
11,50 metra. Možna so minimalna odstopanja, vendar na 
način, ki še vedno operira z smiselnimi in harmoničnimi 
razmerji stranic 

- KO1: na kozolcu so možne rekonstrukcije na način, ki 
sicer lahko posega v nosilno konstrukcijo, ne sme pa 
segati izven gabaritov kozolca. 

8. člen 

Pogoji tipološkega oblikovanja: 
 

- HM1: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – zahod, 
streha je lahko nesimetrična dvokapnica, z minimalnim 
naklonom 9 stopinj in maksimalnim 44 stopinj.  

- GN1: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – zahod, 
streha je lahko (zaželeno) simetrična dvokapnica ali 
štirikapnica, z minimalnim naklonom 9 stopinj in 
maksimalnim 44 stopinj. Če se izvede dvokapnica, se 
lahko predvidijo čopi. Če je streha ravna, je potrebno 
zagotoviti minimalni naklon, raster stebrov je potrebno 
oblikovati v harmoničnem ritmu. V vsakem primeru se je 
potrebno zgledovati po objektu HM1. 

- SK1: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – zahod, 
streha je lahko simetrična dvokapnica, z minimalnim 
naklonom 38 stopinj in maksimalnim 44 stopinj. Na 
objektu se lahko predvidijo čopi. Raster naj bo 
harmonično urejen. 

- KO1: sleme je orientirano v smeri vzhod – zahod in se ne 
sme spreminjati. 

- NZO: sleme vzhod – zahod, naklon kritine enak kot pri 
drugih objektih, višine ne sme presegati višine objekta 
HN1. 

9. člen 

Pogoji izvedbe materialov in barv: 

- HM1: fasada je lahko v kamnu, betonu ali lesu, v 
umirjenih tonih. Les je lahko naraven, ali v temnejših (tudi 
črnih) odtenkih, oziroma temno rdeč. Beton je lahko 
neobdelan, lahko se ga pobarva v bele ali svetlo rumene, 
oranžne ali zelene odtenke nenasičenih barv. Kritina je 
lahko iz pločevine, umetnih mas ali iz opečnih materialov. 
Barva mora biti temna ali v rdečih odtenkih. 

- GN1: obod (lupina) je lahko v kamnu, betonu ali lesu, v 
umirjenih tonih. Les je lahko naraven, ali v temnejših (tudi 
črnih) odtenkih, oziroma temno rdeč. Beton je lahko 
neobdelan, lahko se ga pobarva v svetle odtenke ali 
temne odtenke nenasičenih barv. Kritina je lahko iz 
pločevine, umetnih mas ali iz opečnih materialov. Barva 
mora biti temna ali v rdečih odtenkih. 

- SK1: fasada mora biti lesena, razen če se objekt predvidi 
kot kovinska konstrukcija, je lahko fasada tudi v umetnih 
(valovitih) ploščah, v umirjenih tonih. Les je lahko 
naraven, ali v temnejših (tudi črnih) odtenkih, oziroma 
temno rdeč. Kritina je lahko iz pločevine, umetnih mas ali 
iz opečnih materialov. Barva mora biti temna ali v rdečih 
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odtenkih. Cel objekt se lahko predvidi v enem materialu 
(enotna lupina). 

- NZO: oblikovanje naj se zgleduje po drugih objektih na 
območju urejanja. 

10. člen 

Faktor izrabe: 

Faktor izrabe območja urejanja OPPN – ja  je maksimalno 
0,30. 

V. POGOJI ZA IZVAJANJE INFRASTRUKTURNIH 
UREDITEV NA OBMOČJU UREJANJA 

11. člen 

Predvidena je infrastrukturna opremljenost območja in 
sicer: 

- cesta:  

- do območja je obstoječ dovoz, ki ima dovolj veliko 
kapaciteto za manevriranje in dostop z vsemi vrstami 
vozil. Širina uvoza na območje je cca 6 metrov. Na 
območju urejanja se predvidijo manipulacijske površine 
za vozila kmetijske mehanizacije. 

12. člen 

- mirujoči promet: 

- na območju urejanja je predvideno manevriranje 
kmetijskih strojev, za kar so predvidene manipulacijske 
površine, ki omogočajo tako manevriranje kot mirujoč 
promet. 

13. člen 

- elektrika: 

- Predvidena priključitev je: TP ČEPLJE VRANSKO : 161, 
NN ZBIRALNICE, omarica bo prostostoječa. 

- Za napajanje v območju ureditve sta predvideni dve 
merilni mesti.  

- Eno merilno mesto priključitve na električno omrežje je 
predvideno za napajanje v I. fazi za objekt HM1. 
Predvidena priključna moč je 1*17kW oz. 1* 3*25 A. 

- V fazi II se izvede priključek še do objekta SK1, z drugega 
merilnega mesta. Priključna moč je 1*17 kW oz. 1* 3*25 
A. 

Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago 
na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Čeplje 
Vransko. 

Za predvidena merilna mesta je potrebno predvideti 
prostostoječo priključno merilno omarico locirano ob 
dovozni cesti v skladu s priloženo zazidalno situacijo. Prav 
tako se obstoječe merilno mesto katero napaja obstoječo 
stanovanjsko hišo prestavi iz priključne merilne omarice na 
fasadi obstoječega objekta v predvideno prostostoječo 
priključno merilno omarico. Po izvedbi prej navedenega se 
obstoječi nadzemni el. en. vod kateri služi za napajanje 
stanovanjske hiše, odstrani.  

V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za objekte v območju OPPN si je 
potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti soglasja za 
priključitev na distribucijsko omrežje in izjavo o ustreznosti 
projektnih rešitev. 

Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih,za katera 
bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati 
veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične 
predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno 
obdelana v posebni mapi. 

Investitor si mora po končanem projektiranju pridobiti 
soglasja pristojnih soglasje-dajalcev. 

14. člen 

- Kanalizacija in odplake:  

- objekt HM1 bo proizvajal tehnološke odplake, ki se po 
potrebi kemično očistijo v za to predvideni čistilni napravi 
ČN1.  

- Meteorna in fekalna kanalizacija: 

- Na obravnavanem območju je izgrajeno javno 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo. 
(V grafiki je izdelana varianta poteka kanalizacijskih 
vodov, ki pa se lahko pri projektiranju spremeni glede na 
zahteve). 

- Za sekundarno kanalizacijsko omrežje je potrebno izdelati 
projektno dokumentacijo za nove in obstoječe objekte ob 
upoštevanju obstoječe poselitve.  

- Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo 
skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Url. 
RS. Št. 109/2007, 33/2008), Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. 
RS št. 88/2011) , Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi 
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih in komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS št. 
66/2007, 16/2008), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. 
list RS št. 47/2005, 45/2007, 79/2009,  Uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (Ur. list RS št. 98/2007, 30/2010) in 
Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Ur. 
list SR, št. 10/1985) 

- Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali 
se vodijo v površinski odvodnik, onesnažene pa je 
potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.  

- Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh, 
manipulativnih površin, dovozov), je treba, v kolikor se iz 
izračunov in drugih pokazateljev (geologija) v projektu 
kanalizacije to smiselno dokaže , prioritetno ponikniti, pri 
tem pa morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin. Možnost ponikanja 
mora biti računsko dokazana ali razvidna iz zaključkov 
geološkega poročila, projektni dokumentaciji pa priloženi 
detajli ponikovalnice. 

Projektant sekundarne kanalizacije mora pri projektiranju 
upoštevati zgornje navedbe. Možna so odstopanja od 
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grafičnih prilog (projektiranje zadrževalnikov, zbiralnikov, 
itd), v skladu s potrebami in podatki, pridobljenimi s strani 
pristojnih služb (ARSO, geologija). 

15. člen 

Splošni pogoji glede kanalizacije in vodovoda: 

- Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije ni dovoljeno 
postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov, itd… in 
saditi dreves ali drugih trajnih nasadov. 

- Trasa javnega vodovoda in kanalizacije naj se izbira po 
prometnih površinah (cestah). Že pri projektiranju 
vodovoda in kanalizacije pa se morajo predvideni hišni 
vodovodni in kanalizacijski priključki z izvedbo do 
priključnega mesta predvideti izven utrjenih površin.  

- Pri projektiranju kanalizacije in vodovoda je potrebno 
upoštevati Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Url. 
RS. Št. 109/2007, 33/2008), Pravilnik o tehnični izvedbi in 
uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Ur. list RS št. 
55/2007) in Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav javnih vodovodov.  

- Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in 
kanalizacije v območju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta mora projektant sodelovati z 
upravljavcem javnega vodovoda in kanalizacije. Za ta 
namen se predvidijo skupni koordinacijski sestanki.  

- 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 Agencija RS za 
okolje. 

16. člen 

- vodovod:  

- objekt HM1 se priključi na obstoječ vodovodni priključek. 
V drugi fazi se za objekt SK1 predvidi oskrba z vodo, 
priključek bo iz omarice na objektu HM1.Za druge objekt 
vodovodni priključek ni predviden. 

- Oskrba z vodo se zagotovi preko zgrajenega javnega 
vodovoda v izvedbi NL dn 100 mm, ki poteka zahodno od 
obravnavane parcele v cestnem telesu. 

- 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. 

- Razvodno vodovodno omrežje mora zagotoviti požarno 
varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod utrjenimi 
površinami je obvezna uporaba materialov iz modularne 
litine. 

- Minimalni odmik vseh predvidenih objektov mora biti 
minimalno 4,0 m. 

- Vsi odcepi in priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih 
zapornih ventilov. 

- Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške. 

- Montažo vodovodnega priključka lahko zagotovi le JKP 
Žalec d.o.o. ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti 
JKP Žalec d.o.o.. 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 

 
17. člen 

Območje medveda – prehodno območje: 

Smiselno je predvideti zaščito (ograja, električna ograja), v 
kolikor se na območju urejanja predvidi prostor za pašo 
živine na prostem. 

18. člen 

Zrak: 

Povprečna letna temperatura zraka na območju urejanja 
znaša med 8° in 10° celzija. Potrebno je zagotoviti ustrezne 
naprave, ki bodo ohranjale temperaturo za določne potrebe 
znotraj objektov. 

Pri projektiranju objektov je potrebno tehnološke procese 
načrtovati tako, da ne bodo negativno vplivali na zrak (brez 
prašnih delcev in izpustov nevarnih plinov). 

19. člen 

Padavine: 

Povprečna letna količina padavin na območju urejanja je 
1400 – 1500 ml. 

Potrebno je zagotoviti ustrezne zadrževalnike pri 
projektiranju objektov, v kolikor bi se izkazalo, da se 
odvečna voda ne more zadrževati na območju. 
Odvodnjavanje je sicer predvideno preko meteorne 
kanalizacije. 

20. člen 

Potres: 

Projektni pospešek tal na območju urejanje je 0,15 g. 

Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati potresno 
ogroženost v skladu s pravilniki o projektiranju stavb. 
 

21. člen 

Poplave: 

Območje urejanje se nahaja na območju porečja Bolske, 
vendar izven območja katastrofalnih poplav. 

22.  člen 

Aglomeracija: 

Območje urejanja se delna nahaja na območju aglomeracij, 
ki oskrbuje od 0 – 2000 prebivalcev. Oskrba s pitno vodo 
mora potekati nemoteno. Na območju urejanja ni dovoljeno 
postavljati naprav, ki bi kakorkoli škodovale ali ogrožale 
območje v smislu zagotavljanja oskrbe s pitno vodo. 
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
23. člen 

Za območje predvidenega OPPN je pri načrtovanju 
smiselno upoštevati določila Zakona o požarni varnosti in 
Pravilnika o požarni varnosti, ki določata, da je pri 
načrtovanju posameznih objektov potrebno upoštevati 
zlasti: 

- odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za 
preprečevanje širjenja požara, 

- potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja 
pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe 
obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora 
izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete, 

- intervencijske in postavitvene površine za gasilce v skladu 
z veljavnim standardom, 

- povečana možnost nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, 

- možnost širjenja požara med posameznimi objekti. 

- vse tehnološke odplake je potrebno kemično očistiti in le 
take odvesti v odvodnik odpadnih vod. 

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA  

24. člen 

Objekt HM1 je prostorsko gledano vodilni objekt na 
območju urejanja in je predviden za I. fazo. V tej fazi se 
predvidi tudi objekt GN1. 

V II. Fazi se predvidi objekt SK1, vendar je ta objekt 
predviden zgolj kot alternativa v primeru pomanjkanja 
prostora. 

Spremljajoči objekti NZO se izvedejo kasneje, po potrebi pa 
tudi v fazi I. 

IX. KONČE DOLOČBE 

25. člen 

OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini 
Vransko in pri Upravni enoti Žalec. 

26. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 

27. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 

Številka: 35054-02/2012 
Vransko, 4. 12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

4. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 
- ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12) ter 
29. člena Statuta Občine Vransko  (Uradni list 17/10 in 
53/10)  je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji 
dne 4.12.2012 sprejel 

S K L E P  
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 

1. člen 
(splošno) 

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 38/08, v nadaljnjem besedilu: OPN). 

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta) 

Po uveljavitvi OPN v letu 2008 se je izkazalo, da so 
nekatera že prej opredeljena stavbna zemljišča pri 
digitalizaciji  izpadla iz OPN, in se bodo uskladila kot 
tehnični popravek. V obdobju od leta 2008, ko je stopil v 
veljavo OPN je občina prejela večje število pobud za 
spremembo namenske rabe prostora. V tem obdobju je bila 
sprejeta Strategija namakanja za Spodnjo Savinsko dolino, 
ki jo bo občina vključila v svoj prostorski akt, umestili se 
bodo zadrževalniki za potrebe namakanja in izboljšanja 
poplavne varnosti, za kar se bodo izdelale predhodne 
strokovne podlage. 

3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN) 

Območje sprememb in dopolnitev OPN zajema celotno 
območje Občine Vransko. 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi 
strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb  in 
dopolnitev OPN. Strokovne preveritve bodo izdelane za 
spremembe in dopolnitve, s čimer bodo obrazložene in 
utemeljene. 

Strokovne podlage, analize oziroma podrobne preveritve in 
utemeljitve bodo pridobljene na podlagi javnega naročila 
oziroma pridobljene s strani pobudnikov. 

5. člen 
(roki) 

Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka 
priprave sprememb in dopolnitev OPN: 

javna seznanitev zainteresirane 
javnosti   

15 dni po objavi 
tega sklepa 

zbiranje pobud fizičnih in pravnih 
oseb   

45 dni po javni 
seznanitvi 

izdelava strokovnih podlag 75 dni 
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izdelava osnutka OPN                                                      60 dni 

pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora     

45 dni 

izdelava dopolnjenega  osnutka 
OPN                                      

40 dni 

izdelava okoljskega poročila, če bo 
na podlagi odločbe MOP potrebna 
izvedba CPVO                                                

50 dni 

usklajevanje smernic                                          30 dni 

javna razgrnitev in javna 
obravnava OPN in okoljskega 
poročila                            

se prične 7 dni po 
javnem naznanilu 
traja 30 dni 

preučitev pripomb in predlogov z 
javne                 razgrnitve  

14 dni po zaključku 
javne razgrnitve 

potrditev stališč do pripomb in 
seznanitev javnosti                        

10 dni po pripravi 
stališč do pripomb 

priprava predloga OPN                                            30 dni po potrditvi 
stališč do pripomb 

pridobitev mnenj na predlog OPN                        30 dni 

sklep MOP o potrditvi predloga 
OPN           

75 dni po prejemu 

sprejem odloka predloga OPN                                            14 dni 

objava OPN v uradnem glasilu                          14 dni 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja na 

načrtovane prostorske ureditve) 

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje 
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje 
k OPN so:  

1. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
(MzIP), Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana (razvoj poselitve), 

2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO), 
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
(kmetijstvo), 

3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO), 
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 
22, 1000 (gozdarstvo, lovstvo in ribištvo) 

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO), 
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 
(raba in upravljanje z vodami), 

5. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, 
KULTURO IN ŠPORT (MIZKŠ), Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo 
kulturne dediščine), 

6. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
(MzIP), Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana, (cestni promet s pomorskim in železniškim 
prometom, javni potniški promet in zračni promet),    

7. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
(MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana, (rudarstvo), 

8. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR 
(MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana, (energetika), 

9. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (MORS), Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana, 
(zaščita in reševanje), 

10. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (MORS), Direktorat za 
logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, (obramba), 

 
Nosilci javnih pooblastil: 

11. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE CELJE, 
Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje (področje gozdnih 
zemljišč), 

12. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
SLOVENIJE, OE CELJE, Glavni trg 1 , 3000 Celje 
(področje kulturne  dediščine), 

13. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE CELJE, 
Opekarniška 2, 3000 Celje (področje naravne 
dediščine), 

14. ELES Elektro - Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 
Ljubljana, (prenos električne energije), 

15. ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje, 
(prenos in distribucija električne energije lokalnega 
pomena), 

16. GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske 
brigade 11, 1000 Ljubljana, (prenos in skladiščenje 
zemeljskega plina), 

17. ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, 
(ogrevanje in sekundarno plinovodno omrežje), 

18. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, Ul. Nade 
Cilenšek 5, 3310 Žalec, (vodooskrba in odvod odpadnih 
vod), 

19. ENERGETIKA PROJEKT, Vransko 66, 3305 Vransko, 

20. ELEKTRO TURNŠEK, Mariborska 86, 3000 Celje 
(KRS), 

21. SIMBIO d.o.o ., Teharska cesta 49, 3000 Celje, 
(ravnanje z odpadki), 

22. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Sektor za vzdrževanje 
omrežja Celje, Lava 1, Celje, (telekomunikacije in zveze 
lokalnega pomena), 

23. OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko  
(področje lokalnih cest), 

24. DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
(DARS d.d.), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, 
(avtocesta).   

 
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje. 

Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom 
ZPNačrt v roku 30 dni podajo  smernice k osnutku OPN in v 
skladu z 62. členom ZPNačrt mnenje k predlogu OPN. 

7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko»  in 
na spletni strani Občine Vransko. Sklep začne veljati 
naslednji dan po objavi.   
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Številka: 350-01/2012-01 
Vransko, 4. 12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
5. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v Občini Vransko v letu 2013 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 7. in 16. 
člena statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10  in 
Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012), Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko  
(Ur.l. RS, št. 132/06)  je Občinski svet občine Vransko na 
13. redni seji  dne 04.12.2012  sprejel 

S K L E P 
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 

Občini Vransko v letu 2013 

1. člen 

Višina  enkratne denarne pomoči novorojencem  v Občini 
Vransko se za leto 2013 določi v naslednji višini: 

 132,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 
 221,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
 309,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 
 353,00 EUR neto  -  vsakemu naslednjemu 

novorojencu v družini. 
 

2. člen 

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za 
novorojence se zagotovijo z odlokom o   proračunu občine 
Vransko  za leto 2013. 

3. člen 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 1223/2012 
Vransko, 4. 12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
6. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2013 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-
427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 

Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 10. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08) ter 16. in 115. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je 
Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne 
4.12.2012 sprejel 

 
S K L E P  

o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine 

Vransko za leto 2013 

1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko v letu 
2013 ostaja enaka kot v letu 2012 in znaša 0,005054 
EUR/m2. 

2. 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 4261/2012 
Vransko, 4.12.2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2013 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-
427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09) ter 16. in 115. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je 
Občinski svet Občine Vransko na  13. redni seji dne 
4.12.2012 sprejel 

S K L E P  
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2013 

1. 

Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske 
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za 
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, 
ostaja v letu 2013 enaka kot v letu 2012 in znaša na 
območju Občine Vransko 812,95 EUR/m2. 
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2. 

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od 
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine. 

3. 

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno 
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom 
valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike 
v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec 
objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za 
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 

4. 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 4260/2012 
Vransko, 4. 12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
8. Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del 
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Jošt 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na 
podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012) župan Občine Vransko sprejme 

 
S K L E P 

o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja 
naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) - Jošt 

 
1. člen 

(splošno) 

S tem sklepom se začne priprava OPPN z oznako PR08 – 
2 (K2) - Jošt, za del območja naselja Prekopa. 

 
2. člen 

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 

Na osnovi OPN Vransko se del območja Prekopa, 
predvidenega za OPPN, nahaja pod oznako PR08 – 2 (K2) 
– Jošt. Gre za območje gručastega naselja s pretežno 
kmetijsko dejavnostjo. Zaradi interesa in potrebe po 
zagotavljanju primarne kmetijske dejavnosti, je bila na parc. 
št. 8/2 k.o. Prekopa s strani investitorja Jošt Jane, Prekopa 
20, 3305 Vransko podana pobuda za izdelavo OPPN. 
Ekonomska upravičenost in prostorska stiska na 
določenem delu kmetije sta bila razlog, da se zagotovi 
potrebno pravno podlago za širitev naselja skozi postopek 
izdelave OPPN. Pravna podlaga za izdelavo OPPN je dana 
v Odloku o OPN Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 z dne 

18.4. 2008) ter v odločbi Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
št. 351-176/2012/4 z dne 28.5.2012. 

3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega 

načrta) 

Okvirno območje urejanja obsega parc. št. 8/2 k.o. 
Prekopa. Parcela je velika 3251 m². Območje je na vzhodu, 
jugu in severu omejeno z obstoječimi stavbami, na zahodu 
pa s cesto. Tekom postopka se lahko območje tudi 
spremeni in dopolni, v kolikor bi to zahtevali nosilci urejanja 
prostora.  

4. člen 
(način pridobivanja strokovnih podlag) 

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 
načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. Člena 
Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – 

ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga 
izbere pobudnik (investitor). 

5. člen 
(roki za pripravo odloka o OPPN) 

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in 
sprejemanja sprememb odloka o OPPN: 

- župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu;  

- izdelava osnutka OPPN – 30 dni (načrtovalec); 

- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena 
– 30 dni (pripravljavec Občina   Vransko oziroma po 
pooblastilu načrtovalec); 

- izdelava dopolnjenega osnutka – 30 dni (načrtovalec); 

- sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko); 

- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi (obvestilo o javni 
razgrnitvi se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«) 

- javna razgrnitev 30 dni; 

- javna obravnava se izvede v času trajanja javne 
razgrnitve (v okviru javne razgrnitve ima javnost pravico 
dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek); 

- Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzame stališče, ki ga objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. (vse, ki so podali pripombe mora 
Občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in 
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve) - 
pripravljavec Občina Vransko; 

- po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela 
predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih 
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe 
ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora 
iz 6. člena tega sklepa (izdelovalec); 
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- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena 
tega sklepa – 30 dni (pripravljavec Občina Vransko, 
oziroma po pooblastilu izdelovalec); 

- po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za 
sprejem na Občinskem svetu Občine Vransko –
(izdelovalec); 

- Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok o OPPN na 
seji Občinskega sveta Občine Vransko; 

- objava odloka o OPPN v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« 
(pripravljavec Občina Vransko); 

- izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih –
(načrtovalec). 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter 

drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta) 

Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so: 

- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge 
tehnične ukrepe;  

- RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami; 

- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.; 

- Elektro Celje d.d.; 

- Občina Vransko. 

Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce 
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru, da 
nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne 
bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena 
ZPNačrt štelo, da smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati 
nimajo. V primeru, da smernice posameznih nosilcev 
urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub 
temu 

upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V 
primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka 
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja 
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem 
postopku. 

Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci: 

– pripravljavec: Občina Vransko 

– načrtovalec OPPN 

7. člen 
(obveznosti financiranja odloka o OPPN) 

Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, 
strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci 
urejanja prostora in objave bo financiral investitor. 

 

8. člen 
(končna določba) 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in 
začne veljati z dnem objave. 

Številka: 35057-01/2012/01 
Vransko, 11.12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
9. Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del 
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) - 
Karničnik 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 29. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) 
župan Občine Vransko sprejme 

S K L E P  
o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja 
naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) - Karničnik 

 
1. člen 

(splošno) 
 

S tem sklepom se začne priprava OPPN z oznako PR08 – 
2 (K2) - Karničnik za del območja naselja PREKOPA.  
 

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 

 
Na osnovi OPN Vransko se del območja Prekopa, 
predvidenega za OPPN, nahaja pod oznako PR08 – 2 (K2) 
- Karničnik. Gre za območje gručastega naselja s pretežno 
kmetijsko dejavnostjo. 

Razlogi za pripravo: 

Zaradi interesa in potrebe po zagotavljanju primarne 
(kmetijske) dejavnosti, je bila s strani investitorja podana 
pobuda za izdelavo OPPN na tem delu naselja. 
Ekonomska upravičenost in prostorska stiska na 
določenem delu kmetije sta bila razlog, da se zagotovi 
potrebno pravno podlago za širitev naselja skozi postopek 
izdelave OPPN. 

Pobuda lastnika zemljišč – Igor KARNIČNIK, Prekopa 21, 
Vransko 

Prava podlaga:  
OPN Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 z dne 18. 4. 2008) 

3. člen 
(okvirno območje občinskega podrobnega 

prostorskega načrta) 
  
Območje urejanja se deli na dva dela in sicer parc. št. 7/1 
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in 7/2, k.o. Prekopa, predstavljata en del območja, parc. št. 
133 – del in 134, k.o. Prekopa pa drugi del območja.  

Gre za skupaj cca 12.000 m2 veliko območje, na katerem 
se bi skozi postopek OPPN predvideli objekti, nujno 
potrebni za ohranitev kmetijske panoge kot primarne 
dejavnosti na tem območju.  

Območje urejanja sovpada s parcelnimi mejami .  

4. člen 
(način pridobivanja strokovnih podlag) 

 
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 
načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega 
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena 
Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – 
ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga 
izbere pobudnik (investitor). 

5. člen 
(roki za pripravo sprememb odloka) 

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in 
sprejemanja sprememb odloka:  

- župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«  – 
31. 12. 2012 (pripravljavec Občina Vransko);  

- izdelava osnutka OPPN - do 15. 2. 2013 (izdelovalec);  

- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena 
– do 15. 3. 2013 (pripravljavec Občina Vransko oziroma po 
pooblastilu izdelovalec); 

- izdelava dopolnjenega osnutka – 15. 5. 2013 
(izdelovalec); 

- sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko);  

- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 1. 6. 2013 (obvestilo o 
javni razgrnitvi se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«;  

- javna razgrnitev 15. 6. 2013 – 15. 7. 2013;  

- javna obravnava se izvede v času trajanja javne 
razgrnitve. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek. 

Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen 
način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina 
pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in 
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – do 30. 
7. 2013 (pripravljavec Občina Vransko).  

Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela 
predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih 
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe 

ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 
6. člena tega sklepa – 15. 8. 2013 (izdelovalec).  

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena 
tega sklepa – do 15. 9. 2013 (pripravljalec Občina Vransko, 
oziroma po pooblastilu izdelovalec).  

Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za 
sprejem na Občinskem svetu Občine Vransko – oktober  
2013 (izdelovalec).  

Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok na seji 
Občinskega sveta Občine Vransko – oktober 2013.  

Objava v Uradnem glasilu občine Vransko »Občinski 
informator – Uradne objave Občine Vransko« – november 
2013 (pripravljavec Občina Vransko).  

Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – november 
2013 (izdelovalec). 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 

mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri 
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:  

- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge 
tehnične ukrepe;  

- RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami; 

- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;  

- Elektro Celje d.d.;  

- Občina Vransko;  

Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce 
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve.  

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po 
prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 
določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.  

V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja 
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu 
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.  

V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka 
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja 
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem 
postopku.  

Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:  

– pripravljavec: Občina Vransko 
– izdelovalec OPPN 
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7. člen 
(obveznosti financiranja sprememb odloka) 

Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila, 
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki 
jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo 
financiral investitor. 

8. člen 
(končna določba) 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in 
začne veljati z dnem objave. 
 
Številka: 35056-01/2012/01 
Vransko, 10.12. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 
 

ZAPISNIKI 

10. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta 

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

ki je bila v torek, 4. decembra 2012, ob 20. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov 

energije, Vransko 66a. 

 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 

- člani Občinskega sveta ob 20. uri: Vladimir Rančigaj, 
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Jože Matko, 
Aleksander Reberšek, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart, 
Janez Lencl; 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Anton 
Homšak, Nataša Urankar; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka 
Kramar, Rudolf Pušnik; 
- SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič; 
- Nadzorni odbor: Bojan Radulj; 
- predstavniki medijev. 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri 
prisotnih 9 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 

Župan Občinskemu svetu predlaga razširitev dnevnega 
reda 13. redne seje z naslednjo točko: 
12. Seznanitev z oceno škode po novembrskih poplavah z 
neurjem v Občini Vransko in vrstni red sanacije nastalih 
plazov s potrditvijo stroškov za izvedbo razširjenih 
geoloških raziskav s predlogom sanacije 

Točka Razno se ustrezno preštevilči in tako postane 13. 
točka dnevnega reda. 

Janez Lencl predlaga obravnavo 11. točke dnevnega reda 
(Vloga za sofinanciranje kulturnega spomenika – župnijska 
cerkev sv. Mihaela Vransko) pred 3. in 4. točko dnevnega 

reda (Odlok  o proračunu Občine Vransko za leto 2013 in 
Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014). 

Pripomb na podana predloga ni, zato sledi glasovanje: 
- 9 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 12. točko 
- 9 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote 

Sklep št. 212 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 13. redne 
seje z 12. točko: Seznanitev z oceno škode po 
novembrskih poplavah z neurjem v Občini Vransko in vrstni 
red sanacije nastalih plazov s potrditvijo stroškov za 
izvedbo razširjenih geoloških raziskav s predlogom 
sanacije. 

Sklep št. 213 
Sprejme se naslednji dnevni red 13. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje z 
dne 30.10. 2012  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok  o proračunu Občine Vransko za leto 2013  
4. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014 
5. Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako 
ČE02 – Kladnik 1 
6. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPN Občine 
Vransko 
7. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko za leto 2013 
8. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2013 
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2013 
10. Nadgradnja organiziranosti turizma v Občini Vransko in 
v Spodnji Savinjski dolini – vstop v družbo Zeleno zlato d. 
o. o. 
11. Vloga za sofinanciranje kulturnega spomenika – 
župnijska cerkev sv. Mihaela Vransko 
12. Seznanitev z oceno škode po novembrskih poplavah z 
neurjem v Občini Vransko in vrstni red sanacije nastalih 
plazov s potrditvijo stroškov za izvedbo razširjenih 
geoloških raziskav s predlogom sanacije 
13. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne 
seje z dne 30. 10. 2012 

Pripomb na predložen zapisnik 12. redne seje ni, zato sledi 
glasovanje: 9 glasov ZA potrditev zapisnika 12. redne seje 

Sklep št. 214 
Potrdi se zapisnik 12. redne seje z dne 30. 10. 2012 v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Vladimir Rančigaj (ustna pobuda oz. vprašanje): 
Podajam pobudo za angažiranje Občinskega sveta in 
Občinske uprave za ponovno imenovanje vodstva 
krajevnega odbora Rdečega križa. Zaradi kolektivnega 
odstopa prejšnjega vodstva pride na Vransko sedaj namreč 
tudi manj hrane oz. pomoči.   

Župan: Pobuda je vsekakor na mestu. Predlagam, da poziv 
za sodelovanje v krajevnem odboru Rdečega križa 
objavimo v naslednji številki Občinskega informatorja, nato 
pa skličemo konstitutivni sestanek, na katerem bi se izvolilo 
tudi novo vodstvo krajevnega odbora. Zelo dobrodošlo bi 
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bilo, če bi se občinski svetniki tudi osebno angažirali v tej 
smeri.  

b) Nataša Juhart (ustna pobuda oz. vprašanje): Opažam, 
da ljudje kljub temu, da imamo v občini urejeno ravnanje s 
komunalnimi odpadki, plastiko pogosto kurijo kar doma. 
Predlagam, da bi v Občinskem informatorju objavili 
ustrezno opozorilo. 

Župan: Predlagam, da naslednjič kršitev sporočite Občinski 
upravi, ki bo nato obvestila ustrezne inšpekcijske službe. 
Poziv oz. opozorilo pa bomo ponovno objavili v Občinskem 
informatorju.  

c) Nataša Juhart (ustna pobuda oz. vprašanje): Glede na 
to, da avtobusi ne vozijo skozi Brode, kjer je urejena 
avtobusna postaja, me zanima, če obstaja kakšna 
možnost, da bi ob glavni cesti ustavljali tudi avtobusi drugih 
avtobusnih prevoznikov in ne samo Izletnikovi. Morda bi 
veljalo postaviti ustrezen prometni znak oz. tablo? 

Župan: Letos spomladi je bila ta avtobusna postaja 
uvrščena v daljinar koncesijskih avtobusnih prevoznikov. 
Obenem je bilo rečeno, da bo za ureditev avtobusne 
postaje glede na to, da gre za avtobusno postajo ob 
regionalni cesti poskrbela Direkcija RS za ceste. Vprašanje 
bomo posredovali na Direkcijo RS za ceste.  

č) Ana Bogataj (ustna pobuda oz. vprašanje): Zaradi 
varnosti otrok stanovalci na naslovih Vransko 79 in 80 
prosijo za postavitev prometnega znaka za omejitev hitrosti 
na 30km/h. 

Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene 
realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in širšo 
javnost. 

d) Ana Bogataj (ustna pobuda oz. vprašanje): Ali obstaja 
možnost, da bi na spletu objavljali tudi informacije o tem, 
kdo je umrl? 

Župan: Menim, da ni nobenih ovir in da lahko na spletni 
strani uvedemo tudi to rubriko. 

e) Jože Matko (ustna pobuda oz. vprašanje): Glede na 
sestavo proračuna za leti 2013 in 2014 oz. dejstvo, da cest 
na Tešovo in Planino ni v proračunu, menim, da gre tukaj 
za neuravnotežen razvoj v občini. Na eni strani namreč 
govorimo o nadstandardnih stvareh kot so izgradnje igrišč, 
pločnikov itd., na drugi pa gre za temeljne stvari. 

Župan: Očitno gre tukaj ne nesporazum, saj je cesta na 
Tešovo sedaj v prvem planu in je z nazivom Rekonstrukcija 
LC Vransko – Prapreče – Tešova, IV., V. in VI. faza 
uvrščena v občinski Načrt razvojnih programov, ki je priloga 
proračunov za leti 2013 in 2014. Vsa sredstva, ki jih bomo v 
letih 2013 in 2014 na podlagi 23. člena Zakona o 
financiranju občin dobili za odpravljanje razvojnih razlik, 
bodo namenjena za cesto na Tešovo.  

Takšnih cest kot je cesta na Planino pa imamo še veliko in 
ta cesta se bo redno vzdrževala tako, kot se vzdržujejo 
druge makadamske ceste v občini. Proračun je omejen in 
potrebno je določiti prioritete.   

f) Ivan Kokovnik: Izvajalci zimske službe menijo, da je 
storitev zimske službe preslabo plačana, saj cena nafte 
neprestano raste. Ali bi bilo mogoče ceno zimske službe 
dvigniti? 

Župan: Do naslednje seje Občinskega sveta bomo pripravili 
primerjavo z drugimi občinami, potem pa se lahko odločimo 
na podlagi takšne primerjave. Kolikor sem seznanjen, smo 
zaenkrat primerljivo z drugimi občinami s ceno nekje v zlati 
sredini. Dejstvo pa je, da se javna sredstva glede na javno-
finančno situacijo na vseh področjih znižujejo oz. ostajajo 
na isti ravni. 

g) Marjan Pečovnik (ustna pobuda oz. vprašanje): 
Predlagam apeliranje pri Izletniku za zamenjavo voznih 
redov oz. njihovo nadomestitev z voznimi redi z večjimi 
črkami, saj starejši ljudje težko berejo vozni red s tako 
majhnimi črkami.   

Župan: Občinska uprava po poskrbela za namestitev 
čitljivih voznih redov na vsa avtobusna postajališča v 
občini. 

h) Marjan Pečovnik (ustna pobuda oz. vprašanje): 
Predlagam interveniranje pri Agenciji RS za okolje, ker je 
struga Podgrajščice pri blokih in pri INDE zaradi nečiščenja 
vedno ožja, poplavna varnost v trgu Vransko pa posledično 
manjša. 

Župan: Vašo pobudo bomo posredovali na območno 
pisarno Agencije RS za okolje v Celje. Študija poplavne 
varnosti in s tem ureditev in čiščenje struge Merinščice in 
Podgrajščice bo po zagotovilu pristojnega ministrstva 
narejena v okviru pripravljalnih del za izgradnjo suhega 
zadrževalnika na Merinščici. Pripravljalna dela so se pričela 
izvajati v mesecu oktobru.  

i) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): 
Precej slovenskih občin uspešno izvaja program javne 
blagajne in s tem pripomore k varčevanju in posledično 
zadovoljstvu prebivalcev občine. S tem trikom lahko 
družina prihrani do 120 evrov na leto. Gre za plačevanje 
položnic brez provizije. Bi lahko na Vranskem našli takšen 
prostor, kjer bi vsaj enkrat tedensko krajani lahko plačali 
položnice? Bi lahko našli rešitev in se povezali z občino 
Tabor? 

Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene 
realizacije  proučila in o tem seznanila Občinski svet in 
širšo javnost. 

j) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): Dve 
naši krajanki, ki sta bili zaposleni v podjetju INDE Vransko 
nista dobili odpravnine, ko sta šli v pokoj. Ali lahko občina 
Vransko kakorkoli pomaga, glede na to, da plačujemo 
najemnino za gasilski muzej (asignacija)? 

Župan: Vse je odvisno od likvidacijskega upravitelja in 
lastnikov firme INDE. V kolikor bi le ti soglašali lahko občina 
nameni del najemnine ali najemnino v celoti za poplačilo 
obveznosti do bivših zaposlenih. 

k) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): V 
želji, da bi se krajani čim več družili, nameravam del svoje 
podžupanske plače namenit za silvestrovanje v trgu 
Vransko. Lahko občina zagotovi ozvočenje in postavitev 
stojnice? Kako se vam ta ideja zdi sploh smiselna? 

Župan: V kolikor bi  katero od društev, ki v Občini Vransko 
delujejo v javnem interesu v svoj program uvrstilo tudi 
organizacijo silvestrovanja na prostem in s tem programom 
kandidiralo na sredstva, ki jih Občina Vransko na javnem 
razpisu namenja za sofinanciranje tovrstnih programov bi 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                Številka 26/2012 – 21. 12. 2012 

 

21 | S t r a n  

 

Občina Vransko to ustrezno ovrednotila in takšno prireditev 
tudi v tej obliki podprla. 

l) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): 
Vransko je poznano po številnih zgodovinskih in naravnih 
znamenitostih, ima pa tudi 7 cerkva. Še posebej zanimiva 
je cerkev sv. Matere Božje na Čreti s svojo energijsko 
točko. Bi lahko naredili kaj v smeri turizma in na Čreto 
pripeljali kakšnega romarja ali turista? 

Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene 
realizacije  proučila in o tem seznanila Občinski svet in 
širšo javnost. 

m) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): 
Tako kot imamo vsakega 17. v mesecu sejem na 
Vranskem, bi bilo zelo priporočljivo, da bi morda imeli tudi 
bolšji sejem. Ker je situacija čedalje težja, verjamem, da je 
veliko družin, ki bi potrebovali kakšna oblačila za otroka, 
veliko pa je tudi družin, ki imajo oblačila, pa ne vedo kam bi 
jih dali.  

Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene 
realizacije  proučila in o tem seznanila Občinski svet in 
širšo javnost. 

n) Aleksander Reberšek (pobuda je bila posredovana pisno 
in je v celoti objavljena na spletni strani Občine Vransko):  

Lokalna cesta Stopnik Zaboršt - Stopniški grad je nujno 
potrebna sanacije. Največji problem predstavlja plaz, ki se 
je zgodil na ravnem delu cestišča 100 metrov od 
stanovanjske hiše Stopnik 11. Cestišče se iz dneva v dan 
vidno pogreza in grozi, da bo kmalu neprevozno. Zato 
pozivam odgovorne na Občini Vransko, da si ta plaz 
ogledajo in se še pred zimo ukrepa. V nasprotnem primeru 
se lahko zgodi, da bodo krajani ostali brez cestne 
povezave.  

Župan: Že 7. 11. 2012 ste bili kot član Občinskega sveta 
seznanjeni  z oceno škode in vpisom plazu v nabor plazov. 
V soboto, 1. 12. je bil izvršen osnovni geološki pregled 
plazu. V okviru 12. točke dnevnega reda današnje seje pa 
je predvidena obravnava in potrditev vrstnega reda 
sanacije plazov in potrditev stroškov za razširjene geološko 
geomehanske raziskave s predlogom sanacije.  Pogodbeni 
vzdrževalec lokalnih cest in javnih poti pa je in bo tudi v 
prihodnje zagotavljal prevoznost tega cestnega odseka. 

o) Aleksander Reberšek (pobuda je bila posredovana pisno 
in je v celoti objavljena na spletni strani Občine Vransko):  

Občanom Vranskega je potrebno ponuditi prostor za 
aktivno preživljanje prostega časa v osnovnih športih, ki jih 
vsak večji kraj ali Občina ima. Poleg tega je potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da se na Vranskem gradi in se še 
bo gradilo veliko stanovanj, ki bodo pripeljale številne 
družine in otroke. Zato prosim da se čim prej začne z 
aktivnostmi za izgradnjo nogometno – rokometnega in 
košarkarskega igrišča. Predlagam tudi, da se prijavimo na 
kakšen razpis na fundacijo za šport. 

Župan: Ocenjujem, da je predlagana izgradnja nogometno 
– rokometnega in košarkaškega igrišča  v Občini Vransko v 
tem času nerealna in nepotrebna. Mnenja sem, da obstaja 
dovolj površin tako za rekreativno kot tekmovalno dejavnost 
naših društev, ki delujejo v javnem interesu na področju 
športa. Vsekakor pa pričakujem, da se na razširjeni seji 
pristojnega odbora občinskega sveta na katero naj se 

povabi vse predsednike društev, ki delujejo na področju 
tekmovalnega in rekreativnega športa v Občini Vransko 
obravnava stanje športne infrastrukture in pripravite pregled 
potreb na tem področju. 

Ad11: Vloga za sofinanciranje kulturnega spomenika – 
župnijska cerkev sv. Mihaela Vransko 

Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, h kateri se 
priglasita Justin Sedeljšak in Janez Lencl. Po končani 
razpravi župan Občinskemu svetu predlaga, da sprejme 
sklep o sofinanciranju obnove ter ga pooblasti za podpis 
pogodbe. Sledi glasovanje:  

- 9 glasov ZA sprejem sklepa o sofinanciranju obnove 
- 9 glasov ZA pooblastilo županu za podpis pogodbe o 
sofinanciranju 

Sklep št. 215 
Ugodi se vlogi župnijskega urada sv. Mihaela Vransko za 
sofinanciranje obnove kulturnega spomenika – župnijske 
cerkve sv. Mihaela na Vranskem. V ta namen se za 
obdobje petih let zagotovi skupaj 60.000 EUR oz. 12.000 
EUR letno. 

Sklep št. 216 
Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana Občine 
Vransko za podpis pogodbe o sofinanciranju obnove 
kulturnega in sakralnega spomenika – župnijske cerkve sv. 
Mihaela. 

Ad3 in ad4: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2013 in Odlok  o proračunu Občine Vransko za leto 
2014 

Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, v kateri 
sodelujeta Aleksander Reberšek in direktorica občinske 
uprave Jadranka Kramar. Po končani razpravi župan 
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagana 
odloka. Sledi glasovanje: 

- 9 glasov ZA sprejem predlaganih dopolnitev Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2013 
- 9 glasov ZA sprejem Odloka o proračunu Občine Vransko 
za leto 2013 
- 9 glasov ZA sprejem predlaganih dopolnitev Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2014 
- 9 glasov ZA sprejem Odloka o proračunu Občine Vransko 
za leto 2014 

Sklep št. 217 
Sprejmejo se dopolnitve proračuna občine Vransko za leto 
2013 v predloženem besedilu.  

Sklep št. 218 
Sprejme se Odlok o proračunu občine Vransko za leto 
2013 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v uradnem 
glasilu občine. 

Sklep št. 219 
Sprejmejo se dopolnitve proračuna občine Vransko za leto 
2014 v predloženem besedilu.  

Sklep št. 220 
Sprejme se Odlok o proračunu občine Vransko za leto 
2014 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v uradnem 
glasilu občine. 
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Ad5: Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z 
oznako ČE02 – Kladnik 1 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker 
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA sprejem odloka 

Sklep št. 221 
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02 – 
Kladnik 1 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v 
uradnem glasilu občine. 

Ad6: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPN 
Občine Vransko 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker 
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA sprejem sklepa  

Sklep št. 222 
Sprejme se Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 38/08). Sklep se objavi v uradnem glasilu 
občine. 

Ad7: Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2013 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker 
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA sprejem sklepa  

Sklep št. 223 
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2013. Sklep se objavi v uradnem 
glasilu občine. 

Ad8: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2013 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker 
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA sprejem sklepa  

Sklep št. 224 
Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2013. Sklep se objavi v 
uradnem glasilu občine. 

Ad9: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2013 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker 
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA sprejem sklepa  

Sklep št. 225 
Sprejme se Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2013. Sklep se objavi 
v uradnem glasilu občine. 

 

 

Ad10: Nadgradnja organiziranosti turizma v Občini 
Vransko in v Spodnji Savinjski dolini – vstop v družbo 
Zeleno zlato d. o. o. 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker 
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA sprejem obeh predlaganih sklepov  

Sklep št. 226 
Občinski svet Občine Vransko sprejme informacijo o 
nadgradnji organiziranosti turizma v Občini Vransko in v 
Spodnji Savinjski dolini. 

Sklep št. 227 
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da Občina Vransko 
vstopi v družbo z omejeno odgovornostjo Zeleno zlato 
d.o.o. kot družbenik z deležem 5,49 % kar znese 412,00 €. 
Sredstva zagotovi Občina Vransko  v proračunu za leto 
2013. 

Ad12: Seznanitev z oceno škode po novembrskih 
poplavah z neurjem v Občini Vransko in vrstni red 
sanacije nastalih plazov s potrditvijo stroškov za 
izvedbo razširjenih geoloških raziskav s predlogom 
sanacije 

Obrazložitev točke poda župan, ki Občinski svet seznani z 
oceno škode po novembrskih poplavah z neurjem v Občini 
Vransko. Le-ta skupaj z ocenjeno škodo na vodotokih 
(prijavitelj le-te je bila Agencija RS za okolje) znaša 
932.439,85 EUR; od tega 668.878,90 EUR škode na 
vodotokih, 252.373,63 EUR škode na javni infrastrukturi, 
10.268,05 EUR škode v kmetijstvu ter 919,27 EUR škode 
na stanovanjskih objektih. Župan Občinskemu svetu 
predlaga, da potrdi prioritetni vrstni red sanacije treh 
novonastalih plazov ter okvirni stroškovnik za izvedbo 
razširjenih geoloških raziskav in predlogov sanacije v višini 
8.000,00 EUR. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne 
priglasi k razpravi, sledi glasovanje:  

- 9 glasov ZA sprejem sklepa o seznanitvi z obsegom 
škode 
- 9 glasov ZA potrditev prioritetnega vrstnega reda sanacije 
novonastalih plazov 
- 9 glasov ZA potrditev okvirnega stroškovnika za izvedbo 
dodatnih geoloških raziskav in izdelavo predlogov sanacije 

Sklep št. 228 
Občinski svet se je seznanil z obsegom nastale škode po 
poplavi v novembru 2012. 

Sklep št. 229 
Občinski svet soglaša z obsegom stroškov za izvedbo 
razširjenih geoloških raziskav in predlogov sanacije plazov 
v skupni vrednosti cca 8.000,00 EUR. 

Sklep št. 230 
Občinski svet soglaša s predlaganim vrstnim redom 
sanacije novonastalih plazov kot sledi: 
1. Plaz pod stanovanjskim objektom »Urankar«, Zahomce 
15 
2. Plaz na javni poti Čeplje – Zaboršt - Stari grad 
3. Plaz pod gozdno cesto Cencelj – Vražič 

Ad13: Razno 

a) Župan povabi vse navzoče, da se odzovejo povabilu 
organizatorjev in obiščejo številne prireditve, ki jih 
pripravljajo društva, Zavod za kulturo, turizem in šport 
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Vransko, Osnovna šola Vransko – Tabor in drugi 
organizatorji v času božičnih in novoletnih praznikov. 

Seja je bila zaključena ob 22. uri. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 4. 12. 2012 

Zapisal  
Rudolf Pušnik l. r.  
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

OBVESTILA 

11. Seznam izvajalcev zimske službe 2012/13 
 
 
Cesta   Izvajalec  
LC  R 447 - Zaplanina – Volčje 
jame, odcep Učakar, odcep 
Dežman 

Novak Franc  s.p.   
041 720 497 

LC   odcep za Ravne - Ravne Kajbič Martin    
041 907  454 

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

Jerman Rado    
041 264 824 

JP    R 447 - Jakov dol, odcep 
Bokal, odcep Cencelj, 

Novak Franc  s.p.   
041 720 497 

J P   R 447 - Osredek  Herman Brvar  
031 280 175 
 
Kropivšek Vojko  
5 725 281 

LC Prapreče – Vologa  - Lipa, 
odcep Kale, 
odcep Jeseničnik, odcep 
Orehovec LC    Vransko – 
Prapreče,  
JP  vas Merinca do odcep 
Vrhovnik  z odcepi Sedeljšak, 
Dolinšek, Cencelj, Kos, Zdešer,…                  

Slapnik Sandi  
041 361 452 

JP   Klance - Klokočovec - 
Semprimožnik   

KZ Vransko, z.o.o. 
Anderlič Miran   
031 326- 573 

JP  Ropasija  - Planina z odcepi Pikel Marjan          
5 725  542 

LC  Vransko - Tešova - Ropasija   
JP Tešova – Klokočovec, z odcepi 
Tabor, Bergant, Izlakar, Pečovnik 
JP v naselju   Brode, JP Tešova – 
Brode,  JP Selo ,  JP Selski 
graben  

KZ Vransko, z.o.o. 
Anderlič Miran   
031 326- 573 

LC  skozi trg Vransko               VOC Celje 
JP   v naselju Vransko, parkirišča 
JP Podrigel, Podgozd, Podgorica, 
Čistilna 

 Energetika Vransko, 
d.o.o. 
 Štefan Kuserbanj 
031 726 876   

 LC Šmartno -  Prekopa - Stopnik    
JP Vindija, JP Prekopa –Blate, JP 
Ribarič,  JP Prekopa Vranič - 
Jevše,  
JP Prekopa- Jagodič -Stopnik , 
odcep Žnidaršič  

Grabnar Alojz     
041 666 302 
 

JP Stopnik – Stari grad  z odcepi   
JP Prekopa – Stopnik – Čeplje, 
JP Čeplje- Prekopa – Banovič  
LC  Ropasija - Čreta  Remic Franc      

5 725 065 
JP   Zg. Limovce Ferme Anton     

031 760-670 
JP   Prosivnik - Vrhovnik Cencelj Anton    

051 661 347 
JP  G 10- Zajasovnik -  Hrastovec  Hrastovec Anton  

041 466 962 
JP  R 447- Ločica – Kajbič – 
Felicijan  

Jerman Rado     
041 264 824  

JP Jevše- Dešnikar – Dolar Kokovnik Ivan     
5 725 385 

JP  Čeplje – Pondor z odcepi   
JP  Brode – Tršca- Zajc- Mošnik 
JP 447 – cesta na poligon 
JP Brode – pov. cesta na poligon, 
JP Čeplje obrtna cona- Zbirni 
center,  
JP na Fabriko, JP Vršnik,JP na 
vinograd 

Lesjak Matjaž s.p.  
041 628 534 
ali Mirko Lazar   
051 365 040 

JP Sp. Limovce  Cukjati Janez  
041 547 231 

JP Male Prapreče Križnik Jože     
5 725 417 

JP  Zahomce -  Dol pri Taboru Eberlinc Jože  
041 480 819 

JP Zaplanina – Slapnik , GC  
Brvar 

Brvar Milan  
041 955 692 

 
 

 
 

12. Obvestilo o pričetku postopka sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Vransko 
 
Obveščamo vso zainteresirano javnost, da smo pričeli s 
postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
38/08). 

Vse, ki bi želeli spremeniti namembnost svojega zemljišča, 
pozivamo, da vlogo za spremembo namembnosti oddajo 
na Občini Vransko, Vransko 59, jo pošljejo po pošti na 
naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, ali na 
elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si, najkasneje 
do 11. februarja 2013. 

Obrazec vloge lahko dobite na Občini Vransko ali na spletni 
strani www.vransko.si. 

Dodatne informacije: Marija Jerman, tel.:(03) 703 28 13. 

 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

 

 


