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              26. 10. 2007 

 

  

OObbččiinnaa  VVrraannsskkoo,,  KKOO  ZZBB  NNOOBB  VVrraannsskkoo  iinn  ZZKKTTŠŠ  VVrraannsskkoo  vvaabbiijjoo    
  

vvssee  oobbččaannkkee  iinn  oobbččaannee  nnaa  oossrreeddnnjjoo  oobbččiinnsskkoo  ssvveeččaannoosstt  oobb  DDnneevvuu  ssppoommiinnaa  nnaa  mmrrttvvee,,    
  

vv  ssrreeddoo,,  3311..  1100..  22000077,,  oobb  1111..  uurrii  pprrii  ggrroobbiiššččuu  nnaa  GGoorriiccii..  VVaabblljjeennii!!  
  

 

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
 

ZAPISNIK 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 15. 10. 2007, ob 19. uri v predavalnici Inovacijskega 
centra Vransko, Vransko 66. 

• Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku) 
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Anica Medvešek, Vladimir Reberšek, Aleš Roman, Franc Remic, Andrej 
Semprimožnik, Maja Jerman; člana Obč. sveta: Ivan Bervar: od 3. točke dalje; Marjan Pečovnik: od 7. točke dalje 
- ostali prisotni: Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Jadranka Kramar, Petra Slatinšek in Aleksandra Kumer; 
- Nadzorni odbor: Marija Jug, Janez Lencl; sredstva javnega obveščanja: NT-RC, Mateja Jezbec 
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je od skupaj 11 članov občinskega sveta ob 19. uri  prisotnih 9 članov,  zato je bila seja 
sklepčna.  

• Sprejem dnevnega reda: 
Župan predlaga Občinskemu svetu razširitev predlaganega Dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko) kot sledi: 
1. Pod točko 7. predlaganega DR: Volitve in imenovanja: 
se doda nova, podtočka 7.3: Imenovanje Vaškega odbora Čeplje 
2. Da se za točko 10. na dnevni red uvrsti nova točka 11: 
Tč. 11: Obravnava razvojnih pobud, odgovorov na pripombe iz javne obravnave ter opredelitev do pripomb na predlog Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko: 
Obrazložitev predloga razširitve: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela in na seji 15. 10. 2007 obravnavala predlog za imenovanje Vaškega odbora 
Čeplje, ki ga predlaga občinskemu svetu v potrditev; 
- predlagana 11. točka se obravnava na nadaljevanju 6. redne seje, ki bo sledila naslednji ponedeljek, to je 22. 10. 2007, ob 19. uri; v vmesnem 
tednu bo gradivo obravnavano še na pristojnih odborih; 
Povpraša ali želi o zadevi kdo razpravljati. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, župan predlaga svetnikom glasovanje o razširitvi DR: 9 glasov ZA, 0 
PROTI. 
Sklep št. 121: Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta. 
Nato predlaga sprejem dnevnega reda v celoti oz. povpraša, ali želi kdo razpravo pred glasovanjem. Razprave ni, zato se preide na glasovanje za 
sprejem predlagana Dnevnega reda v celoti: glasovanje : 9 glasov ZA, 0 PROTI. 
Sklep št. 122: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 6. redne seje kot sledi: 
DNEVNI  RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov: 
- 5. redne seje z dne 2. 7. 2007, 2. izredne z dne 4. 7. 2007, 3. izredne z dne 12. 7. 2007 in 3. in 4. koresp. seje z dne 9. 8. 2007 in 5. 9. 2007 
2. Neurje s poplavo 18. 9. 2007: 
- poročilo štaba CZ in potrditev stroškov za izvedbo odrejenih intervencijskih del 
- seznanitev z obsegom in višino škode po poplavi po zbranih podatkih komisije za popis in ocenitev škode 
- predlog programa sanacije po poplavi z določitvijo prioritetnega vrstnega reda 
- potrditev odločitve o finančni pomoči Občini Železniki 
3. Poročilo o polletnem poslovanju Občine Vransko 
4. Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2006 - 1. obravnava 
5. Socialno varstvene storitve: 
5.1. Odlok organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor 
5.2. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor 
5.3. Sklep o razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Vransko in Občini Tabor 
5.4. Soglasje k nameri ponudnika Zavoda Sv. Rafaela Vransko za opravljanje storitev institucionalnega varstva 
6. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007-2013 
7. Volitve in imenovanja: 
7.1. Sklep o soglasju občinskega sveta k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ Vransko 
7.2. Izvolitev kandidatov za elektorje in kandidatov za člane Državnega sveta ter imenovanje predstavnika kandidature 
7.3.  Imenovanje Vaškega odbora Čeplje 
8. Obravnava vlog in prošenj: 
8.1. Križnik Zlatko, Prapreče 7a - vloga za sofinanciranje obnove kapelice 
8.2. Šmit Frančiška, Vransko 32 - vloga za sofinanciranje obnove kapelice 
8.3. Hrastovec Franc, Zaplanina 16 - vloga za sofinanciranje obnove mostu na Zaplaninščici 
8.4. Sklep o sofinanciranju dejavnosti Košarkarskega društva VRANI Vransko 
9. Pobude in vprašanja svetnikov 
10. Razno (informacije, dopis g. Miro Mlakar) 
11. Obravnava razvojnih pobud, odgovorov na pripombe iz javne obravnave ter opredelitev do pripomb na predlog Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 
 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 5. redne seje, 2. izredne, 3. izredne in 3. in 4. korespondenčne seje: 
Zapisniki so bili priloženi gradivu. Župan povpraša ali ima kdo pripombe na zapisnike. Ker pripomb ni, svetniki pristopijo h glasovanju za potrditev: 
-  zapisnika 5. redne seje z dne 2. 7. 2007: 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. 
- 2. izredne seje z dne 4. 7. 2007: 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. 
- 3. izredne seje z dne 12. 7. 2007: 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. 
- 3. korespondenčne seje z dne 9. 8. 2007: 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. 
- 4. korespondenčne seje z dne 5. 9. 2007: 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. 
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Sklep št. 123: Potrdi se zapisniki 5. redne seje z dne 2. 7. 2007 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 124: Potrdi se zapisniki 2. izredne redne seje z dne 4. 7. 2007 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 125: Potrdi se zapisniki 3. izredne redne seje z dne 12. 7. 2007 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 126: Potrdi se zapisniki 3. korespondenčne seje z dne 9. 8. 2007 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 127: Potrdi se zapisniki 4. izredne redne seje z dne 5. 9. 2007 v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Neurje s poplavo 18. 9. 2007: 
Obširno obrazložitev v zvezi z nastalo škodo, obsegom škode in izvedenimi ukrepi za odpravo posledic poda župan, v nadaljevanju pa poročilo s 
kratko analizo poda tudi poveljnik Štaba CZ Vladimir Reberšek. Župan poudari, da so vse tako formalne kot neformalne občinske strukture v 
danem trenutku in v okviru možnosti za zaščito ljudi, živali in premoženja zelo dobro opravile svoje delo, komisije za popis in ocenitev škode so z 
delom pričele že naslednji dan, občinska uprava pa je kljub malo številčnosti uspela med prvimi izmed prizadetih občin in v postavljenih rokih 
različnim pristojnim organom posredovati vse potrebne podatke o obsegu in višini nastale škode. Vsem se za opravljeno delo javno zahvaljuje. 
Rezultati pa so že vidni, saj je občina prejela sklepe o dodeljenih finančnih sredstvih za poplačilo interventnih del (25.500 EUR) in najnujnejšo 
sanacijo na lokalni javni infrastrukturi (zagotovitev prevoznosti, odstranjevanje plazin in naplavin iz LC in JP) v višini 152.776 EUR. Pričakujemo še 
finančna sredstva za sanacijo plazov in gozdnih cest. 
Razprava: sodelovali so Kokovnik, Aleš in Jelen, vsa vprašanja pa so se nanašala na nujno potrebno sanacijo vodotokov (Podgrajščica pri Bervaju, 
Merinščica, Cerkovnica, Kisovški graben itd.) Na podana vprašanja župan pove, da je od pristojne Agencije Republike Slovenije za okolje Celje 
zahteval in dobil soglasje, da smo v času intervencije (do 30. 9. 2007) z namenom čiščenja naplavin oz. zagotavljanja propustnosti vodotokov v le-
te lahko posegali, od takrat dalje pa brez njihovega soglasja ne smemo več. Nekaj del je ARSO oz. NIVO opravil na Merinščici, kdaj in kje bodo z 
deli nadaljevali, če sploh bodo, pa nima podatka. 
Po krajši razpravi so svetniki z glasovali o naslednjih predlogih sklepov: 
- občinski svetnik se je seznanil s sprejetimi ukrepi za izvedbo intervencijskih del po neurju s poplavo potrjuje nastale stroške za izvedbo 
intervencijskih del: 9 glasov ZA, 0 PROTI. 
- občinski svet se je seznanil  z obsegom in višino škode v Občini Vransko po neurju in poplavi z dne 18. 9. 2007: 9 glasov ZA, 0 PROTI. 
- občinski svet se je seznanil in potrjuje predložen predlog programa sanacije in prioritetni vrstni red Sanacije po neurju in poplavi z dne 18. 9. 
2007: 9 glasov ZA, 0 PROTI. 
- Potrdi se pomoč po poplavi Občini Železniki v višini 1.000,00 EUR: 9 glasov ZA, 0 PROTI. 
Sklep št. 128: Občinski svet se je seznanil s sprejetimi ukrepi za izvedbo intervencijskih del po neurju s poplavo in potrjuje nastale 
stroške za izvedbo intervencijskih del. 
Sklep št. 129: Občinski svet se je seznanil z obsegom in višino škode v Občini Vransko po neurju in poplavi z dne 18. 9. 2007. 
Sklep št. 130: Občinski svet se je seznanil in potrdil predlog programa sanacije javne infrastrukture in prioritetni vrstni red sanacije 
plazov po neurju in poplavi z dne 18. 9. 2007. (priloga zapisniku). 
Sklep št. 131: Občinski svet potrjuje nakazilo finančnih sredstev kot prvo nujno pomoč po poplavi Občini Železniki v višini 1.000,00 EUR. 
 

Ad3: Poročilo o polletnem poslovanju Občine Vransko: 
Obrazložitev podata župan in računovodja. Realizirani prihodki so 30,41 %, odhodki pa 22 %. Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov je 
objavljen na spretni strani www.vransko.si. 
Sklep št. 132: Občinski svet se je  seznanil s predloženimi rezultati poslovanja Občine Vransko za obdobje 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007. 
 

Ad4: Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2006: 
Uvodno obrazložitev je podal župan, v nadaljevanju pa zaključni račun podrobno predstavi računovodkinja ga. Slatinšek. Povzetek revizorskega 
poročila poda ga. Kramar. Župan povpraša, ali želi kdo razpravo. K razpravi se ne priglasi nihče. 
Svetniki so nato z glasovanjem: 10 glasov ZA, 0 PROTI sprejeli naslednje sklepe: 
Sklep št. 133: Občinski svet je sprejel Odlok o zaključnem računu Občine Vransko v 1. branju in ga posreduje v 30 dnevno javno 
obravnavo. 
 

Ad5: Socialno varstvene storitve: 
Župan poda uvodno obrazložitev za celoten sklop 5. točke, v nadaljevanju pa vsak posamezen odlok in predloge sklepov predstavi ga. Kramar. 
Pozivu k razpravi se ne priglasi nihče. 
Svetniki pristopijo h  glasovanju  za sprejem: 
- navedenih aktov po hitrem postopku: 10 glasov ZA, 0 proti; 
- Odloka organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor v predloženem 
besedilu: 10 glasov ZA, 0 PROTI 
- Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor v predloženem besedilu: 10 
glasov ZA, 0 PROTI 
- Sklepa o razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve »Pomoč družini na  domu« v Občini Vransko in Občini Tabor: 10 glasov ZA, 0 PROTI 
-  za izdajo Soglasja k nameri ponudnika Zavoda Sv. Rafaela Vransko za opravljanje storitev institucionalnega varstva: 10 glasov ZA, 0 PROTI 
 

Sklep št. 134: Občinski svet Občine Vransko soglaša da se Odlok organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve 
pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor v predloženem besedilu in Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 
pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor v predloženem besedilu sprejmeta po hitrem postopku. 
Sklep št. 135: Sprejme se Odlok organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in 
Občini Tabor v predloženem besedilu. 
Sklep št. 136: Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini 
Tabor v predloženem besedilu. 
Sklep št. 137: Sprejme se Sklep o razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Vransko in 
Občini Tabor v predloženem besedilu. 
Sklep št. 138: Občinski svet daje soglasje k nameri Zavoda sv. Rafaela in Župnije Vransko za kandidaturo na javni razpis za izvajanje 
storitev institucionalnega varstva. 
 

Ad6: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007-
2013: 
Obrazložitev poda župan. Pravilnik je predhodno obravnaval pristojni Odbor za kmetijstvo in nanj podal soglasje, prav tako je soglasje podalo 
pristojno ministrstvo. Ker razprave ni bilo, so svetniki z glasovanjem: 10 glasov ZA, 0 PROTI sprejeli naslednji  
Sklep št. 139: Sprejme se Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za 
programsko obdobje 2007-2013 v predloženem besedilu. 
 

Ad7: Volitve in imenovanja: 
7.1. Sklep o soglasju Občinskega sveta k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ Vransko: 
Obrazložitev s predlogom sklepa poda predsednik Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja. Razprave ni bilo. Glasovanje za sprejem 
sklepa: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 140: Občinski svet daje soglasje k imenovanju ge. Suzane Felicijan Bratož, roj. 1. 8. 1965, stanujoče Jeronim 8, 3305 Vransko za 
direktorico JZ Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. 
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7.2.  Izvolitev kandidatov za elektorje in kandidatov za člane Državnega sveta ter imenovanje predstavnika kandidature: 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja seznani člane občinskega sveta o vloženih kandidaturah oz. o delu komisije, ki 
je pregledala vložene kandidature ter sprejela sklepe o sprejemu kandidatur, nato pa skladno s Pravili sestavila sezname kandidatur za elektorje in 
kandidate za člana državnega sveta. Seznam kandidatov, urejen po abecednem vrsten redu kandidatov za elektorje in člane državnega sveta sta 
bila članom Občinskega sveta predložen v pisni obliki, v obliki zapisnika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Članom 
občinskega sveta predlaga, da potrdi predlagane kandidature oz. izvede volitve. 
Občinski svet je nato imenoval 3- člansko komisijo za izvedbo volitev: 
Sklep št. 141: Občinski svet za izvedbo volitev imenuje komisijo v naslednji sestavi: 
1. Jelen Emil, predsednik, 
2. Semprimožnik Andrej, član,  
3. Maja Jerman, članica. 
Po tem dejanju so bile prisotnim članom občinskega sveta razdeljene glasovnice za izvolitev elektorja in glasovnice za določitev kandidata za člana 
Državnega sveta: 
Svetniki so glasovali tajno, kar je skladno s sprejetimi Pravili in sicer tako, da sta  bila na vsaki glasovnici po abecednem vrstnem redu naveden po 
en kandidata. Svetniki so glasovali tako, da so obkrožili zaporedno številko tistega kandidata, za katerega so glasovali.  
Glasovnice so nato oddali v posebni skrinjici: ena skrinjica  za elektorja in druga  skrinjica za izvolitev kandidata za člana DS. 
Člani komisije za izvolitev so nato obe zaprti skrinjici odnesli v drug prostor ter pričeli z delom. 
Po opravljenem delu so sestavili zapisnik, glasovnice pa vložili v kuverte ter jih zapečatili za arhiv. 
Komisija za izvolitev je nato Komisijo za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja obvestila o izidih glasovanja, le- ta pa je  nato članom 
občinskega sveta predlagala, da na osnovi dobljenega največjega števila glasov članov občinskega sveta sprejme ustrezne sklepe o 
izvolitvi elektorja in določitvi kandidata za člana DS . 
Na osnovi navedenega je Občinski svet glasoval o potrditvi izvoljenega določitve kandidata za DS: 10 glasov ZA in nato še o potrditvi izvoljenega 
kandidata za elektorja: 10 glasov ZA, ter sprejel naslednja sklepa: 
Sklep št. 142: Občinski svet Občine Vransko za volitve članov Državnega sveta kot predstavnika lokalnih interesov v volilno enoto št. 5 
določa  kandidata za člana Državnega sveta, ki je prejel največje število glasov, to je g. Jože Korže, Ponikva 77 a, 3232 Ponikva.  
Sklep št. 143: Občinski svet Občine Vransko je  za volitve člana državnega sveta-predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti številka 5 
izvolil v volilno telo elektorja, ki je prejel največje število glasov, to je g. Aleš Roman, Prekopa 35, 3305 Vransko. 
V nadaljevanju je Občinski svet glasoval še o predlogu imenovanja predstavnika kandidatur. Predlagana je bila ga. Maja Jerman, članica 
občinskega sveta Občine Vransko in podžupanja. Predlog je bil dan na glasovanje: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 144: Za predstavnico vloženih kandidatur za elektorja in člana Državnega sveta Občinski svet Občine Vransko soglasno 
imenuje podžupanjo go. Majo Jerman, Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko. 
 

7.3.  Imenovanje Vaškega odbora Čeplje: 
Predlog za imenovanje poda predsednik KVIAZ. Pripomb ni bilo. Svetniki z glasovanjem 10 glasov ZA, 0 PROTI sprejeli naslednji sklep: 
Sklep št. 145: Občinski svet potrjuje imenovanje Vaškega odbora Čeplje v sestavi: 

1. Rok Dobnik, Čeplje 26, p. Vransko 
2. Robert Kladnik, Čeplje, p. Vransko 
3. Miha Cestnik, Čeplje 5, p. Vransko 
4. Marjan Fogec, Čeplje 14a, p. Vransko. 

 

Ad8: Obravnava vlog in prošenj: 
8.1. Križnik Zlatko, Prapreče 7 a - vloga za sofinanciranje obnove kapelice: 
Po obravnavi so svetniki z glasovanjem: 11 glasov ZA, 0 PROTI, sprejeli naslednji  
Sklep št. 146: Občinski svet občine Vransko soglasno sprejema odločitev, da se kapelica obnovi v sklopu obnovitvenih del pokopališča 
Vransko na stroške Občine Vransko. 
 

8.2. Šmit Frančiška, Vransko 32 - vloga za sofinanciranje obnove kapelice 
Glasovanje o predlogu sklepa za refundacijo stroškov obnove: 11 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 147: Občinski svet občine Vransko soglaša, da se ge. Frančiški Šmit, Vransko 32, 3305 Vransko iz proračuna občine Vransko 
refundirajo stroški obnove kapelice na Vidmu v višini 400,00 EUR.  
 

8.3. Hrastovec Franc, Zaplanina 16 - vloga za sofinanciranje obnove mostu na Zaplaninščici: 
Glasovanje o predlogu sklepa za refundacijo stroškov obnove: 11 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 148: Potrdi se sofinanciranje oz. refundacija stroškov za obnovo mostu čez Zaplaninščico v višini 400,00 EUR, g. Francu 
Hrastovcu, Zajasovnik 16, 3305 Vransko. 
 

8.4. Sklep o sofinanciranju dejavnosti Košarkarskega društva VRANI Vransko: 
Glasovanje o predlogu sklepa za sofinanciranje dejavnosti društva v letu 2007 iz proračuna občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 149: Občinski svet soglaša, da se KD Vrani Vransko za sofinanciranje dejavnosti iz proračuna Občine Vransko nameni 1.000,00 
EUR iz postavke za delovanje športa. 
 

Ad9: Pobude in vprašanja svetnikov: 
9.1. Vladimir Rančigaj: poda pobudo, da se zaradi povečanega prometa in posledično boljše prometne varnosti v centru trg Vransko uredi 
označen prehod za pešce. Po razpravi so svetniki z glasovanjem: 11 glasov ZA, 0 PROTI sprejeli podano pobudo. 
Sklep št. 150: Sprejme se pobuda Vladimirja Rančigaja ter se jo posreduje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki pripravi 
konkreten predlog. 
 

9.2. Andrej Semprimožnik vloži pisno pobudo in vprašanja:  
- ali se izvaja monitoring hrupa AC? 
- za vključitev LC Prapreče-Lipa (ovinek) v program obnove cest 
Pobude so bile soglasno: 11 glasov ZA, 0 proti sprejete 
Sklep št. 151: Zadolži se občinska uprava, da pripravi zbir rezultatov monitoringa hrupa ob avtocesti. Zasaditev zelenega pasu se mora 
izvesti skladno s projektom DDC. 
Sklep št. 152: Za ureditev ovinka na LC Prapreče-Vologa se poskuša pridobiti soglasja lastnikov zemljišč. 
 

9.3.: Franc Remic: kdaj bodo urejene bankine na cesti Čreta? 
Odg. župana: v okviru sanacije po poplavi. 
 

9.4. Marjan Pečovnik - vložena pisna pobuda in vprašanja: 
- zahtevek za Izletnik o vzpostavitvi avtobusne povezave Vransko-Celje ob 8. uri 
- ali je predvidena javna razsvetljava tudi po sredini pokopališča? (odgovor župana: ni vključeno v projekt obnove). 
- podati opozorilo Zdravstvenemu domu Žalec o puščanju strehe 
Pobude so bile sprejete: 11 glasov ZA, 0 prosti. 
Sklep št. 153: Vložena pobuda z zahtevkom za odgovor se posreduje Izletniku Celje. 
Sklep št. 154: Zdravstvenemu domu Žalec se ugotovitev posreduje takoj z zahtevo za ukrepanje. 
9.5. Aleš Roman:  
- kdaj bo na AP v Prekopi nameščen koš za odpadke? 
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Odg. župana: cesta je v upravljanju Direkcije za ceste. Občinska uprava preveri možnosti (ga. Papinutti). 
Ad10. Razno: Informacije: Svetniki so se seznanili z dopisom g. Mlakarja. 
 

Seja je bila prekinjena ob 21.30 uri in se nadaljuje v ponedeljek 22. 10. 2007, ob 19. uri. 
 

Zapisala: Jadranka Kramar                                  ŽUPAN Franc Sušnik  
 

 

ZAPISNIK 2. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je potekala v petek, 19. 10. 2007, ob 19. 
uri v sejni sobi Občine Vransko. 
Prisotni: 
1. Člani odbora: Aleš Roman, Vladimir Rančigaj in Valerija Jerman 
2. Ostali prisotni: Predstavnica izdelovalca RC Planiranje Celje: Aleksandra Geršak Podbreznik, Občina Vransko: Župan Franc Sušnik in Marjana 
Jerman     
Dnevni red: 

1. Občinski prostorski načrt Občine Vransko 
2. Dokončna realizacije pravnega posla odprodaje nepremičnine 
3. Razno 

 

Ad1: Občinski prostorski načrt Občine Vransko: 
Prisotne župan seznani s postopkom priprave Občinskega prostorskega načrta občine Vransko.  
Odbor je bil seznanjen s predlogom sprememb namenske rabe prostora v občini Vransko in pripravljenim strokovnim stališčem izdelovalca 
prostorskega akta do posameznih predlogov. Obravnavanih je bilo vseh 90 predlogov z razvrstitvijo pobud, kot je razvidno iz  gradiva, ki je sestavni 
del tega zapisnika.   
Prav tako je odbor obravnaval odgovore na pripombe, podane v času javne razgrnitve in javne obravnave, na osnutek Občinskega prostorskega 
načrta občine Vransko. 
Odgovore na podane pripombe je pripravil izdelovalec prostorskega akta. Obravnavanih je bilo vseh 47 odgovorov, ki so prav tako priloga tega 
zapisnika. Odbor sprejme s tremi (3) glasovi ZA naslednja sklepa: 
Sklep št. 1: Potrdi se predlog sprememb namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Vransko. 
Sklep št. 2: Potrdijo se odgovori na pripombe podane v času javne razgrnitve in javne obravnave občinskega prostorskega načrta občine 
Vransko. 
 

Ad2: Dokončna realizacije pravnega posla odprodaje nepremičnine: 
Odbor je po pregledu priloženega gradiva s tremi (3) glasovi ZA sprejel naslednji sklep: 
Sklep št. 3: Sprejme in potrdi se posamezni program prodaje in izvede prodaja nepremičnine. 

                 Predsednik odbora za prost. plan. in gosp z nep.: Aleš Roman, l. r. 
 

 

ZAPISNIK 4. redne seje Odbora za kmetijstvo, ki je potekala v petek, 19. 10. 2007, ob 19. uri v sejni sobi Občine Vransko. 
Prisotni: 
1. Člani odbora: Ivan Kokovnik, Ivan Bervar, Rudi Savinek in Franc Remic 
2. Ostali prisotni: Predstavnica izdelovalca RC Planiranje Celje: Aleksandra Geršak Podbreznik, Občina Vransko: Župan Franc Sušnik in Marjana 
Jerman     
Dnevni red: 

1. Občinski prostorski načrt Občine Vransko 
2. Razno 

 

Ad1: Občinski prostorski načrt Občine Vransko: 
Prisotne župan seznani s postopkom priprave Občinskega prostorskega načrta občine Vransko.  
Odbor je bil seznanjen s predlogom sprememb namenske rabe prostora v občini Vransko in pripravljenim strokovnim stališčem izdelovalca 
prostorskega akta do posameznih predlogov. Obravnavanih je bilo vseh 90 predlogov z razvrstitvijo pobud, kot je razvidno iz  gradiva, ki je sestavni 
del tega zapisnika.   
Prav tako je odbor obravnaval odgovore na pripombe, podane v času javne razgrnitve in javne obravnave, na osnutek Občinskega prostorskega 
načrta občine Vransko. 
Odgovore na podane pripombe je pripravil izdelovalec prostorskega akta. Obravnavanih je bilo vseh 47 odgovorov, ki so prav tako priloga tega 
zapisnika. Odbor sprejme s štirimi (4) glasovi ZA naslednja sklepa: 
Sklep št. 1: Potrdi se predlog sprememb namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Vransko. 
Sklep št. 2: Potrdijo se odgovori na pripombe podane v času javne razgrnitve in javne obravnave občinskega prostorskega načrta občine 
Vransko. 

                       Predsednik Odbora za kmetijstvo: Ivan Kokovnik, l. r. 
 

 

ZAPISNIK nadaljevanja 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 22. 10. 2007, ob 19. uri v predavalnici 
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 

• Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku) 
- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vlado Rančigaj, Emil Jelen, Anica Medvešek, Aleš Roman, Franc Remic, Andrej Semprimožnik, Maja Jerman, 
Ivan Bervar; član Obč. sveta: Ivan Kokovnik: od 19.10 ure dalje;  opr. odsotni: Marjan Pečovnik, Vladimir Reberšek. 
- ostali prisotni: Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Jadranka Kramar, Aleksandra Kumer; 
- Nadzorni odbor: Janez Lencl; Sredstva javnega obveščanja: / 
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je  od skupaj 11 članov občinskega  sveta  ob 19. uri  prisotnih 8 članov,  zato je bila 
seja sklepčna.  

• Sprejem dnevnega reda: 
Župan predlaga Občinskemu svetu razširitev predlaganega DR 6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko) kot sledi: 
Doda se tč. 12: Premoženjsko-pravne zadeve: 

- sklep o sprejemu in potrditvi posameznega programa prodaje 
- sklep o prodaji nepremičnine in  

tč. 13: Redakcijski popravek sklepa št. 96 
- sprejem sklepa o popravku obravnavanega gradiva k 4. točki dnevnega reda in s tem v zvezi sprejetim sklepom št. 96  na 5. redni seji občinskega 
sveta dne 2. 7. 2007 
Obrazložitev predloga razširitve: 
K tč. 12: Zaradi izpeljave vseh naloženih dejanj je za dokončno realizacijo pravnega posla odprodaje nepremičnine potrebno sprejeti še oba 
predlagana sklepa. Gradivu je predloženo tudi mnenje pristojnega odbora z dne 19. 10. 2007. 
K tč. 13:Občinski svet občine Vransko je na 5. redni seji dne 2. 7. 2007 pod tč. 4 DR obravnaval predlog Odloka o ustanovitvi JZ MSK Žalec ter s 
sklepom št. 96 odlok tudi sprejel. Žal je pri pripravi gradiva in posledično oblikovanju predloga sklepa prišlo do napake pri poimenovanju javnega 
zavoda in sicer: medobčinska matična knjižnica Žalec. Pravilno poimenovanje je: Medobčinska splošna knjižnica Žalec. 
Zaradi navedenega odlok ni možno objaviti v Uradnem listu. 
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Župan povpraša, ali želi o zadevi kdo razpravljati. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, župan predlaga  glasovanje o predlogu za sprejem razširitve 
DR: 8 glasov ZA, 0 PROTI. 
Sklep št. 155: Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 6. seje Občinskega sveta. 
 

Ad11: Obravnava razvojnih pobud in odgovorov na pripombe iz javne razgrnitve in javne obravnave predloga Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko in sprejem stališča do le teh: 
Obširno uvodno  obrazložitev poda župan in pove, da je skladno s sprejetim programom priprave na seji potrebno obravnavati in se opredeliti do  
predloženih predlogov razvojnih pobud za spremembo namenske rabe prostora, katerim je priloženo mnenje strokovnih služb in odgovori 
pripravljavca prostorske dokumentacije na vložene pripombe, podane v času javne razgrnitve in javne obravnave osnutka Občinskega 
prostorskega načrta Občine Vransko. Prav tako pove, da sta zadevo že obravnavala oba pristojna odbora, zapisniki so priloženi gradivu. 
Predsednika Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičnina in Odbora za kmetijstvo svetnike v nadaljevanju seznanita s 
pozitivnim mnenjem oz.  stališčem odborov k predlogom sklepov. 
Sledi obravnava predloga sprememb namenske rabe prostora po predloženem seznamu v obliki tabele od zaporedne številke 1 do 90, v 
nadaljevanju pa še pripomb in odgovorov na pripombe iz javne razgrnitve. 
Nato župan odpre razpravo, v kateri je sodeloval Vladimir Rančigaj v zvezi s pobudo št. 89, kjer se na osnovi odkupa zemljišča predvideva 
dejavnost Gozdarske zadruge Vransko. 
Sledi glasovanje za sprejem predloženih predlogov sklepov: 
- Potrdi se predlog sprememb namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Vransko 
- Potrdijo se odgovori na pripombe podane v času javne razgrnitve in javne obravnave občinskega prostorskega načrta občine Vransko. 
Glasovanje za 1. predlog: 9 glasov ZA 
Glasovanje za 2. predlog: 9 glasov ZA 
Sklep št. 156: Občinski svet Občine Vransko je soglasno potrdil predložen predlog sprememb namenske rabe prostora, ki je predmet 
predloga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, po 
priloženem seznamu. Seznam sprememb je priloga temu zapisniku. 
Sklep št. 157: Občinski svet Občine Vransko je soglasno potrdil pripravljeno strokovno gradivo izdelovalca prostorskega akta do 
posameznih predlogov, oziroma odgovore na pripombe, podane v času javne razgrnitve in javne obravnave na osnutek Občinskega 
prostorskega načrta občine Vransko in sprejel stališča do pripomb in predlogov, ki so priloga temu zapisniku. 
 

Ad12: Premoženjsko-pravne zadeve: 
- sprejem in potrditev predloga Posameznega programa prodaje nepremičnine z dne 18. 10. 2007 
- sprejem sklepa o prodaji nepremičnine, parc. št. 859, k. o. Tešova 

Obrazložitev podata župan in ga. Kramar. Mnenje pristojnega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami poda predsednik 
Aleš Roman. Mnenje je pozitivno. Župan nato odpre razpravo, v kateri je sodeloval Emil Jelen. 
Ker drugih pripomb ni bilo, sledi glasovanje za sprejem predlogov sklepov: 

- o sprejemu in potrditvi posameznega programa prodaje: 9 glasova ZA. 
- o prodaji nepremičnine: 9 glasov ZA. 

Za odločanje o premoženjsko pravnih zadevah je po določbah pravilnika potrebna 2/3 večina. Na osnovi rezultatov glasovanja je ta pogoj izpolnjen, 
saj sta bila oba predloga sprejeta soglasno oz. z 9 glasovi ZA od 9 prisotnih svetnikov, zato se sprejme 
Sklep št. 158: Občinski svet Občine Vransko je soglasno sprejel Posamezni program odprodaje nepremičnine z dne 18.10.2007. 
Sklep št. 159: Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k odprodaji nepremičnine par. št. 859, k. o. Tešova, vl. št. 27, k. o. Tešova, 
stanovanjska stavba do ½ celote. Kot metoda prodaje po Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem 
države in občin se izbere sklenitev neposredne prodajne pogodbe s solastnikom Markom Malopravom, Brode 13, 3305 Vransko. Kupnina 
za nepremičnino znaša 27.930,00 EUR.  
 

Ad13: Na osnovi obrazložitve, podane ob predlogu razširitve dnevnega reda se občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep, s katerim se napaka 
odpravi tako, da se sklep pravilno glasi: »Sklep št. 96: Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica 
Žalec v predloženem besedilu.«. Glasovanje o predlogu sklepa: 9 glasov ZA. 
Sklep št. 160: Občinski svet Občine Vransko je soglasno sprejel popravek sklepa št. 96, sprejetega na 5. redni seji dne 2. 7. 2007 tako, da 
se Sklep št. 96 pravilno glasi: 
»Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec v predloženem besedilu.« 
 

Razno: Župan poda podrobno informacijo v zvezi z realizacijo 7 projektov Ministrstva za promet, Direkcije za ceste, ki so v teku in se izvajajo na 
območju Občine Vransko (križišča Čeplje, Vransko I, II, Brode, Prekopa-Vindija itd.). Zahvali se vsem, ki so aktivno sodelovali v različnih fazah 
postopka (obravnave, predstavitve, predvsem pa pridobivanja potrebnih soglasij lastnikov zemljišč) in pove, da nekateri projekti zaradi različnih faz 
v katerih so, ne bomo realizirani v celoti v letu 2007, pač pa tudi v letu 2008 in delno 2009. 
 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 

Zapisala: Jadranka Kramar                                                 ŽUPAN Franc Sušnik  
 

 

Stališča do pripomb in predlogov javnosti v času javne razgrnitve in javne razprave na razgrnjeni osnutek OPN Vransko  
 

Občina Vransko je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur.l. RS št. 33/2007), preučila pripombe in predloge javnosti na 
razgrnjeni Občinski prostorski načrt občine Vransko, v času od 23. 7. 2007 do 23. 8. 2007. Pristojna Odbora sveta sta stališča in odgovore na 
posamezne pripombe in predloge obravnavala. Občinski svet Občine Vransko pa je stališča in odgovore potrdil s sklepom št. 157.  
 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Ulica Pošta Datum            
oddaje vloge 

Parc. št. in k. o.  Predlog spremembe - OPIS 

1. Goršek Drago Čeplje 2 3305 Vransko  25. 7. 2007 1002 
Prekopa 

Na parceli je zidanica, vris s pripadajočim 
funkcionalnim zemljiščem 

 Odgovor k Ad 1 
Pripomba je evidentirana kot območje razpršene poselitve. Pripomba se upošteva. 

2. Toman Tatjana  Čopova ulica 2 3310 Žalec 27. 7. 2007 778, 777/3, 777/4, 
k. o.  

Jeronim 

Predlog spremembe lokacije čistilne 
naprave in zaokrožitev stavbnega 
zemljišča na parcelo 777/3 

 Odgovor k Ad 2 
Predmetna čistilna naprava je opredeljena v strateškem delu OPN. V izvedbenem delu pa bo vključena, ko bo podana natančnejša lokacija s 
strani upravljavca. 
Gre za pobudo 54 za gradnjo objektov zunaj območja naselja, ki predstavljajo vzpostavitev nove razpršene gradnje. Nova razpršena gradnja  
ni dopustna v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Uredbo o prostorskem redu Slovenije.  
Pobuda predstavlja vzpostavitev nove razpršene gradnje in se ne upošteva. 

3. Dobnik Anton Čeplje 26 a 3305 Vransko 30. 7. 2007 389 
 

Dana je pobuda da se opredeli parcela, 
kot kmetijsko zemljišča-oziroma v gozd. 
Gre za vrnitev v  gozdno rabo. 
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 Odgovor k Ad 3 
V OPN je parcela znotraj območja poligona Čeplje in sicer na skrajnem vzhodnem delu, z opredeljeno namensko rabo za dejavnosti poligona s 
spremljajočimi poslovnimi dejavnostmi. 
Pobuda je možno upoštevati in območje Čeplje poligon se bo ustrezno zmanjšalo za omenjeno parcelo. 
V danem primeru gre za vrnitev zemljišča v primarno kmetijsko rabo. In sicer gozd. Pobuda se upošteva. 

4. Učakar Rafael Vransko 157 3305 Vransko 30. 7. 2007 284/3, 284/4, 284/5 
244/3, 245 

228/3, 228/2, 228/7, 
219 

k. o. Vransko 

1. Zaokrožitev naselja z vključitvijo 
parcel 284/3, 284/4, 284/5 

2. Razširitev stavbnega zemljišča 
kmetije na parceli. 244/3, 245 

3. Zaokrožitev naselja Brode z 
vključitvijo parcel 228/3, 228/2, 228/7, 
219 

 Odgovor k Ad 4 
1. Pripomba se vodi kot pobuda pod zaporedno št. 15a. V sklopu izdelave Urbanističnega načrta Vransko bo skladno s pripombo  

napajanje območja možno le iz jugovzhodne strani ne pa preko gradbenih parcel obstoječih stanovanjskih objektov. Zato bo 
potrebno ureditveno območje naselja Vransko ustrezno razširjeno. 

2. Pobuda predstavlja širitev območja razpršene poselitve za potrebe kmetije in bo gradnja mogoča za potrebe kmetije ob 
upoštevanju Določil državnega prostorskega načrta in veljavne zakonodaje se upošteva. 

3. Pobuda predstavlja širitev naselja Brode za ozek  in dolg pas zemljišča proti zahodu in je iz konceptualne zasnove naselja in 
izdelanih strokovnih podlag neutemeljena in se ne upošteva. 

5. Brvar Borut Prekopa 10 3305 Vransko 31. 7. 2007 385/2 
Prekopa, 

452 
Ojstriška vas 

Ponovna ocenitev parcele 385/2 za 
nadomestno gradnjo. 

 Odgovor k Ad 5 
Gre za pobudo pod zap. št. 30 za gradnjo objektov zunaj območja naselja. V danem primeru gre za zaokrožitev stavbišča, ki je v občini Tabor. 
Pripomba se delno upošteva za manjši del parcele. 

6. Brvar Benjamin in 
Tilen 

Malgajeva 2 a 3000 Celje 1. 8. 2007  Pripombe glede na dovozno cesto na 
parcelah 284/2 in 285/2 
 

 Odgovor k Ad 6 
Pobudnik je že dal pobudo ki jo vodimo pod zaporedno št. 51, katera je upoštevana znotraj obravnave Urbanističnega načrta Vransko. Preko 
lastniških parcel ni predvideno napajanje do sosednjih parcel. 
V sklopu izdelave Urbanističnega načrta Vransko bo skladno s pripombo napajanje območja možno le iz jugovzhodne strani ne pa preko 
gradbenih parcel obstoječih stanovanjskih objektov.  

7. Završnik Vida Prapreče 29 3305 Vransko 1. 8. 2007 36/2, 36/3, 36/4, 
31/1 

Jeronim 

Razširitev obstoječega stavbnega 
zemljišča na parcele. 

 Odgovor k Ad  7 
Gre za pobudo št. 55 za gradnjo objektov zunaj območja naselja. Zemljišče, ki je predmet pripombe se stikuje s stavbnim območjem razpršene 
pozidave na zahodu. 
V danem primeru gre za zaokrožitev v manjšem obsegu, kot je dana pripomba. Pripomba se delno upošteva. 

8. Jelen Aleksander Arja vas 4 3301 Petrovče 2. 8. 2007 1402/6 
Prekopa 

Razširitev meje naselja Jevše z 
upoštevanjem pobude št. 36 (Bernarda 
Jelen) 

 Odgovor k Ad 8 
Gre za pobudo pod zap. št. 36, ki se stikuje s stavbnim zemljiščem na območju razpršene poselitve. V danem primeru gre za sanacijo 
razpršene gradnje naselja Jevše. Pripomba se upošteva. 

9. BNA, d. o. o. Zvezda 9 1210 Ljubljana 
Šentvid 

3. 8. 2007 485, 1621/2, 2644 
Prekopa 

Dopolnitev predloga OPN-gradnja 
energetskega objekta MHE 

 Odgovor k Ad 9 
Pobuda predstavlja poseg 85 za izgradnjo MHE na Bolski južno ob Poslovne cone Čeplje. Poseg se obravnava v kontekstu energetske oskrbe 
občine Vransko, ki predvideva izgradnjo 5 MHE. Pripomba se upošteva. 

10. Grabner Silva Čeplje 15a 3305 Vransko 8. 8. 2007 332/3 
Tešova 

Sprememba rabe zemljišča iz kmetijske 
rabe v stavbo zemljišče 

 Odgovor k Ad 10 
Pobuda za predmetni objet je opredeljena v OPN kot območje razpršene poselitve. Pripomba se upošteva. 

11. Križnik Jasna Vransko 130a 3305 Vransko 8. 8. 2007 1287/5, 1287/3 Obravnava napačne številke parcele 
namesto1287/3 se obravnava 1287/5 

 Odgovor k Ad 11 
Poseg je zmanjšan in opredeljen znotraj območja razpršene poselitve. Pripomba se delno upošteva. 

12. Jenko Marija 
Jožefa 

Virmaše 69 4220 Škofja 
Loka 

10. 8. 2007 1333, 1334 Zaokrožitev naselja z vključitvijo parcele, 
možnost navezave parcel na predvideno 
dovozno cesto 

 Odgovor k Ad 12 
Pobuda predstavlja novo pobudo. Pobuda pod zaporedno št. 50, ki jo je podala pripombodajalka je upoštevana in vključena v OPN. 

13. Križnik Jože in 
Marjana 

 3305 Vransko 16. 8. 2007 101/2 
Jeronim 

Zaokrožitev naselja Podgrad 007-1 z mejo 
naselja po zunanjem robu parcele 101/2 

 Odgovor k Ad 13 
Pobudo je možno upoštevati v kontekstu razvoja naselja Podgrad 007-1. Pripomba se upošteva. 

14. Kastelic Ivana Kantetova ulica 
8 

1000 Ljubljana 17. 8. 2007 1507/8 
Prekopa 

Predlog za zazidljivost parcele 1507/8 
k.o. Prekopa v celoti.  

 Odgovor k Ad 14 
Pobuda je upoštevana delno in se vodi pod zap. št. 40.  

15. Felicijan Klemen in 
Darja 

Brode 19a 3305 Vransko 17. 8. 2007 82, 83 
Prekopa 

Pripomba na mejo zazidljivosti 



  
7 

 Odgovor k Ad 15 
Večji del pobude je zajet v območju naselja Prekopa in sicer v velikosti cca 2000m2. Na to območje je možno umestiti vsaj 3 stanovanjske 
objekte. Širitev naselja prosti severu je zaradi vidika varovanja kompleksa najboljših kmetijskih zemljišč neprimerna. 

16. Brdnik Janko Stopnik 42 3305 Vransko 17. 8. 2007 1307/2, 1304/2 
Prekopa 

Razširitev meje naselja in možnost 
gradnje dveh stanovanjskih objektov 

 Odgovor k Ad 16 
Pobuda predstavlja razširitev stavbnega zemljišča  na območju razpršene poselitve za gradnjo dveh stanovanjskih hiš, v okviru domačije . 
Poseg prestavlja širitev razpršene poselitve in se upošteva. 

17. Farčnik Miran Stopnik 30 3305 Vransko 20. 8. 2007 1330/0, 1329/0 
Prekopa 

Manjkajoče parcelne številke, predlog za 
zazidljivost parcel 1330 in 1329 

 Odgovor k Ad 17 
Za predmetno območje je bila izdelana strokovna podlaga in pridobljena predhodna mnenja Zavoda za gozdove, OE Celje, katerega pogoj je 
bil odmik od gozdnega roba (odmik za 1 sestojno višino drevesa), kar je tudi upoštevano v strokovni podlagi in osnutku OPN. Parcela 1330 je 
vključena v celoti, le del parcele 1329 je vključen delno v območje obravnave. Pripomba se ne upošteva. 

18. ENERGETIKA 
VRANSKO, d. o. o. 

Vransko 66 3305 Vransko 20. 8. 2007  Vris parcel iz pobude 21b 

 Odgovor k Ad 18 
Širitev Poslovne cone Čeplje na severno stran avtoceste ni upoštevana. Za celotno območje je bila izdelana Študija ranljivosti prostora iz 
katere je razvidno da je lokacija najmanj primerna.  
Varovanje prvin naravne krajine, strmenju ohranjanju prepoznavnosti okolja je eno izmed izhodišč. Predvsem pa se morajo poslovne cone 
umeščati kot logična zaključena območja. Pripomba se ne upošteva. 

19. Križnik Blaž Ločica ob Savinji 
56 k 

3313 Polzela 20.8.2007 51/4 
Jeronim 

Ponovna preučitev lokacije za možnost 
vklopa v območje zazidljivega območja 

 Odgovor k Ad 19 
Pripomba je identična pobudi št. 42. Predmetno zemljišče se stikuje z razpršeno gradnjo na zahodu. Pobuda predstavlja širitev razpršene 
pozidave. Pripomba se ne upošteva. 

20. Papinutti Ludvik in 
Rosita 

Ločica pri 
Vranskem 38 

3305 Vranko 20.8.2007 662/1 Zaokrožitev stavbnega zemljišča z 
možnostjo širitve za potrebe kmetije 

 Odgovor k Ad 20 
Predmetni zemljišče se nahaja v varovalnem pasu magistralnega plinovoda-plinovod M2, MMRP Rogatec- RMRP Vodice, ki je v upravljanju 
Geoplina plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Pripomba se ne upošteva. 

21. Krajnc Ludvik, 
Stanislava 

Prapreče 4 3305 Vransko 20. 8. 2007 89/1, 92/2 del 86 
Jeronim 

Razširitev naselja Podgrad na 
parcele89/1, 92/2 del 86 

 Odgovor k Ad 21 
Pobudo je možno delno vključiti v kontekstu širitve in sanacije naselja Podgrad. 

22. Kajbič Stanko Ločica 35 a 3305 Vransko 20. 8. 2007 46/8 
Ločica 

Predlog za vris stanovanjske stavbe  s 
pripadajočim zemljiščem 

 Odgovor k Ad 22 
Pobuda je upoštevana, v smislu evidentiranja stanja območja razpršene poselitve. Pripomba se upošteva. 

23. Kropivšek Albin, 
Marija 

Ločica 25 3305 Vransko 20. 8. 2007 568/2  
Ločica 

Določitev stavbnega funkcionalnega 
zemljišča za stanovanjski objekt zgrajen  
pred letom 1967. 

 Odgovor k Ad 23 
Pobuda je upoštevana, v smislu evidentiranja stanja območja razpršene poselitve. Pripomba se upošteva. 

24. Šinkovec Gorazd Zajasovnik 17 3305 Vransko 21. 8. 2007 80 na del parcele 
568 

Zaplanina 

Razširitev stavbnega zemljišča pri 
obstoječem stanovanjskem objektu p. š. 
80 na del parcele 568 

 Odgovor k Ad 24 
Pobuda je upoštevana vendar ne v celoti. Pobuda je upoštevana, v smislu evidentiranja stanja območja razpršene poselitve.  

25. Kropivšek Angela 
in Janez 

Jeronim 32 3305 Vransko 21. 8. 2007   Skedenj s pripadajočo potjo okoli skednja 
znotraj zazidalnega območja 

 Odgovor k Ad 25 
Pobuda predstavlja območje razpršene poselitve za potrebe kmetije, ocenjujemo da bo gradnja mogoča ob upoštevanju Določil državnega 
prostorskega načrta in veljavne zakonodaje. 

26. Marovt Dragica Parižlje 39 c 3314 Braslovče 22. 8. 2007 1386/1 
1386/1 oz. 1385/1 
1398/5 oz. 1388/2 

Razširitev stavbnega zemljišča-za 
izgradnjo stanovanjskega objekta. 
Preveritev vodnega zajetja (1398/5 ali 
1388/2?) 

 Odgovor k Ad 26 
Pobuda predstavlja novo pobudo in predstavlja širitev območja stavbnih zemljišč na območju razpršene poselitve proti jugu. 
Pripomba se ne upošteva. 

27. Semprimožnik 
Vladimir,  
Semprimožnik 
Amalija  

Kletna ulica 6 
 
Ul. V. 
Prekomorske 
brigade 6 

Slovenske 
Konjice 
 
Celje 

22. 8. 2007 1398/1, 1397/1 
Prekopa 

 

Pridobitev gradbenega dovoljenja 

 Odgovor k Ad 27 
Pobuda pod zap. št. 5 je upoštevana kot sanacija razpršene poselitve naselja Jevše.  

28. Maček Anton  Vransko 113 3305 Vransko 22. 8. 2007 665/16,  
k. o. Prekopa 

Postavitev večnamenskega objekta 
 

 Odgovor k Ad 28 
Nova razpršena gradnja  ni dopustna v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Uredbo o prostorskem redu Slovenije.  
Pobuda predstavlja vzpostavitev nove razpršene gradnje. Pripomba se ne upošteva. 

29. Maček Anton  Vransko 113 3305 Vransko 22. 8. 2007 51/2 in 51/7,  
k. o. Jeronim  

Opravljanje obrtne dejavnosti – 
legaliziranje objekta 
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 Odgovor k Ad 29 
Nova razpršena gradnja  ni dopustna v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Uredbo o prostorskem redu Slovenije.  
Pobuda predstavlja vzpostavitev nove razpršene gradnje. Pripomba se ne upošteva. 

30. Kropivšek Franc Vransko 33 3305 Vransko 22. 8. 2007 533/2, 
133, 134 

k. o. Vransko 

Prekategorizacija zemljišča razširitev 
stavbnega zemljišča na parc. št. 533, 133 
in 134 

 Odgovor k Ad 30 
Parcela št. 533/2, k. o. Vransko je v celoti zazidljiva. Širitev zazidave za potrebe delavnice proti severu je opredeljena v okviru sanacije naselja 
Drolc. 
Parcela 133 in 134  predstavljata v urbanističnem načrtu delno zelene površine delno površine za mešane dejavnosti. 
Pripomba se delno upošteva. 

31. Novak Lenka Vransko 11 3305 Vransko 22. 8. 2007  401/1,  
k. o. Vransko 

Razširitev stavbnega zemljišča na del 
parcele za gradnjo enostanovanjskega 
objekta 

 Odgovor k Ad 31 
Pripomba bo upoštevana.  

32. Križnik Blaž Ločica ob Savinji 
56 

3313 Polzela 20. 8. 2007 51/4,  
k. o. Jeronim 

Razširitev  stavbnega zemljišča na del 
parcele 

 Odgovor k Ad 32 
Pripomba se vodi kot pobuda pod zaporedno št. 42. in se stikuje z obstoječo razpršeno pozidavo na zahodu. Pripomba predstavlja razširitev 
razpršene pozidave. Pripomba se ne upošteva. 

33. Križnik Jasna Vransko 130a 3305 Vransko 22. 8. 2007 1287/5 
Jeronim 

Gradnja stanovanjske hiše 

 Odgovor k Ad 33 
Ista pripomba kot pod zap. št. 11. 

34. Žunter Branko Hmeljarska 15 3312 Prebold 22. 8. 2007 1383 
Prekopa 

Razširitev stavbnega zemljišča za gradnjo 
stanovanjskega objekta 

 Odgovor k Ad 34 
Pripomba predstavlja širitev obstoječega stavbišča na območju razpršene poselitve. Pripomba se ne upošteva. 

35. ENERGETIKA 
VRANSKO, d. o. o.  

Vransko 66 a 3305 Vransko 23. 8. 2007 106, 112, 113/1, 
113/2, 342, 344 
k. o. Vransko 

Sprememba namenske rabe prostora 

 Odgovor k Ad 35 
Pripomba je upoštevana v Urbanističnem načrtu Vransko in sicer za gradnjo športnih površin v okviru večnamenske dvorane. 

36. Veselič Urška Stopnik 34 3305 Vransko 23. 8. 2007 1130 in 1131 
Prekopa 

Razširitev stavbnega zemljišča na celotno 
parcelo 

 Odgovor k Ad 36 
Parcela je zazidljiva vendar ne v celoti, v južnem delu jo je možno vključiti v območje naselja Stopnik 010-1. 

37. Ropas Viktorija  Jeronim 48 3305 Vransko 23. 8. 2007 237/5 
Vransko 

Razširitev stavbnega zemljišča za gradnjo 
stanovanjske hiše 

 Odgovor k Ad 37 
Pobuda pod zap. št 61. predstavlja širitev stavbišča razpršene poselitve za potrebe obstoječe domačije. Pripomba se nanaša na gradnjo 
stanovanjske hiše. Pripomba se upošteva. 

38. Brišnik Emilijan Vransko153 3305 Vransko 23. 8. 2007 270/4, 270/1, 274/1 
Vransko 

Popravek parcele v prvotno stanje -
funkcionalno zemljišče 
Občinska uprava naj odmeri parcele za 
javno pot Trg-Podgozd-Gorica-Briše 

 Odgovor k Ad 38 
Parcela 270/4, k. o. Vransko je po veljavnem prostorskem planu opredeljena le kot delno zazidljiva, opredeljena je v okviru območja razpršene 
poselitve. Odmera parcela za javno pot pa je predmet drugih postopkov. 

39. Štrajhar Karolina  Levec 7a 3305 Vransko 23. 8. 2007 1522/3 
Prekopa 

Zaokrožitev v stavbno zemljišče 

 Odgovor k Ad 39 
Parcela 1522/3 k.o. Prekopa je vključena v območje sanacije razpršene poselitve Prekopa Vzhod. 
Pripomba se upošteva. 

40. Vršnik Ljubič Vanja Tabor 2a 3304 Tabor 23. 8. 2007 805, 806/1 
Prekopa 

Ponovna preučitev vloge za spodnji del 
parcele 805, 806/1, k.o. Prekopa 

 Odgovor k Ad 40 
Omenjeni parceli (Pobuda 64) se stikujeta z naseljem Čeplje Na bregu. Ocenjujemo, da je širitev naselja možna vendar le za južni del parcel. 
Pripomba se ne upošteva. 

41. LINDER, d. o. o. Celovška 492 Ljubljana 23. 8. 2007 2636/1 Ponovna preučitev pobude za spremembo 
oz. razširitev poslovno-obrtno-trgovske 
cone Čeplje 

 Odgovor k Ad 41 
Pobudnik je posredoval Strokovne podlage za razširitev območja poslovno-obrtno-trgovske cone ob avtocestnem priključku Čeplje; ARKA 
import export, d. o. o., junij 2004. V nalogi je bila predvidena umestitev cone vse do naselja Čeplje, neposredno do stanovanjske pozidave. 
Upoštevajoč usmeritve iz strateškega dela OPN, ter izdelano nalogo ranljivosti je območje zmanjšano v okviru obstoječe cone. 
Pripomba se delno upošteva. 

42. Občina Vransko Vransko 59 3305 Vransko 23. 8. 2007  DOPOLNITI OPN Z: 
- lokacijami hidroelektrarn na Bolski 
- lokacijo nove ceste do poligona varne   
vožnje 

 Odgovor k Ad 42 
Pobude so upoštevane pod zap. št. 85, 86, 87,88 in 90 
Pripomba se upošteva. 
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43. Martina Horvat Brode 3305 Vransko 20. 8. 2007 632 in 634/3, 
 k. o. Tešova 

Preveriti zakaj parceli nista gradbeni, pred 
leti je že bila pobuda za spremembo. 
Ista pripomba tudi na javni obravnavi 
Pripomba podana tudi še na javni razpravi. 

 Odgovor k Ad 43 
Obe parceli sta že upoštevani v predlogu OPN, vodi se pod zap. št. 75. 

44. Cencelj Milena Vransko 32 3305 Vransko 20. 8. 2007 52/1, 52/2 in 353, 
 k. o. Vransko 

Pripomba podana na javni razpravi Ali so 
te parcele vpisane kot javne parkirne 
površine? 

 Odgovor k Ad 44 
Odgovor poda Občina Vransko. Privat zemljišče glej zemljiško knjižni izpisek. 

45. Beno Trdin (za 
Bernardo Jelen) 

Arja vas 4 3301 Petrovče 20. 8. 2007 1402/6, 
 k. o. Prekopa 

Pripomba podana na javni razpravi Ali je 
na tej parceli dovoljena gradnja? 

 Odgovor k Ad 45 
Pripomba je identična s pripombo 8. Glej odgovor. 

46. Branka Kropivšek Črnuška c. 1 1000 Ljubljana 20. 8. 2007 311/3,  
k. o. Vransko 

Pripomba podana na javni razpravi Kaj je 
predvideno na tej parceli 

 Odgovor k Ad 46 
Gre za pobudo št. 13 za gradnjo objektov zunaj območja naselja, ki predstavljajo vzpostavitev nove razpršene gradnje 
Nova razpršena gradnja  ni dopustna v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Uredbo o prostorskem redu Slovenije.  
Pobuda je predstavlja vzpostavitev nove razpršene gradnje. Pobuda se ne upošteva. 

47. Matjan Dejan Črni vrh 3304 Tabor 20. 8. 2007 32/3,  
k. o. Vransko 

Pripomba podana na javni razpravi: 
Kakšni pogoji gradnje bodo veljali v coni 
S3 po sprejetju OPN? 

 Odgovor k Ad 47 
Pripomba se nanaša na parcelo, ki je umeščena znotraj naselja Vransko. Glede gradnje na parceli 32/3 k.o. Vransko bodo veljali pogoji, kot jih 
bo določal izvedbeni prostorski akt.  

 
POPIS PLAZOV S PREDLAGANIM VRSTNIM REDOM SANACIJE 
 

Zap. št. Vrstni red 
sanacije plazov 

Opis del 

1. I. Plaz pod LC št. 490123o cesto Čreta – Ropasija 

2. II. Plaz pod GC št.93147   Merinca – Vrhovnik 

3. III. Plaz pod cesto JP št.992551  Prekopa – Stopnik 

4. IV. Plaz nad cesto JP št.992671  Ločica – Zahomce – Dol – Tabo 

5 V. Plaz nad cesto  LC št.490123 Čreta – Ropasija  

6. VI. Plaz nad cesto JP št. 992531  Čreta – Remic (1) 

7. VII. Plaz nad stanovanjskim objektom Ivane Pirnat Prapreče 21b 

8. VIII. Plaz nad GC št.93129  Kisovec – Kokovnik 

9. IX. Plaz nad gospodarskim objektom Vrhovnik Vili Jeronim 53 

10. X. Plaz nad cesto JP št. 992531  Čreta – Remic (2) 

11. XI. 2 Plaza  nad cesto JP št.916051 Osredek 

12. XII. Sanacija še več manjših plazov (Dolar Brode, Felicijan Vinko Selo, Julka Mohor Jeronim 40, Prilope na dovozni poti 

do kmetijskih površin , Podbregar Zahomce, Briše Učakar 

 
 

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI  
 

PREDLOGA » ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETO 2006« 
 

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – pravne in fizične osebe, da je na 
svoji 6. redni seji  dne 15. oktobra 2007 sprejel sklep št. 133, s katerim navedeni predlog Odloka 
 

na krajevno običajen način posreduje 

v   30 dnevno javno obravnavo, ki prične teči z dnem 16. 10. 2007 in traja do vključno 16. 11. 2007. 
 

Vabimo vse, da v času javne obravnave  posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:  
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, ali jih vložite osebno v tajništvu občine.  
 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 16. 11. 1007. 
 

Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in je objavljen 
na spletni strani občine www.vransko.si. 
                      ŽUPAN Franc Sušnik, l. r. 
 
Obveščeni: 
1. občani in občanke - preko oglasne deske Občine Vransko, Občinskega Informatorja in  spletne strani občine: www.vransko.si 
2. javni zavodi, društva in organizacije v občini - po seznamu, 
3. politične stranke v občini- po seznamu 
4. predsedniki vaških in trškega odbora  
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LIvRA in Kavarna Vransko vabita na  

III. Kavarniški večer, 

v petek, 2. 11. 2007, ob 19. uri vam bosta 

v Kavarni Vransko z besedo in zvokom napolnila dušo 

pisateljica MILOJKA KOMPREJ in 

kantavtor BOJAN DOBRINA. 
 

 

Napovednik Kavarniških večerov: 

 

 
 

TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE opravi v okviru akcije MOJA DEŽELA, LEPA IN GOSTOLJUBNA vsakoletno ocenjevanje 
vseh večjih krajev v Sloveniji. Letošnje ocenjevanje za trg Vransko je bilo 1. 7. 2007.  
Posredujemo vam njihove ugotovitve in pripombe: 
- propadajoče hiše v kraju ter poškodovane in ne obnovljene fasade nekaterih hiš, 
- ne obnovljeni prehodi za pešce in talne označbe parkirišč, 
- propadajoči leseni objekt pred Hotelom Slovan, 
- neurejen kompleks usnjarne, 
- zgodovinsko obeležje pri mesariji Založnik potrebno obnove, 
- skromna ocvetličenost nekaterih objektov. 
 

 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko Vas v sezoni 2007/2008 vabi na  

ogled naslednjih gledaliških predstav za odrasle: 
 

17. november 2007, ob 19.30      
Dušan Kovačević: BALKANSKI ŠPIJON, tragikomedija 
Dramski odsek PD Štandrež, režija: Jože Hrovat 
 

19. januar 2008, ob 19.30      
Fran Milčinski: BUTALCI, komedija 
Amatersko gledališče Vrba Vrbje pri Žalcu, režija: Bogomir Veras 
 

16. februar 2008, ob 19.30     
W. Somerset Maugham: SVETI PLAMEN, drama 
Gledališka skupina KPD Planina Sele, režija: Franci Končan 
 

15. marec 2008, ob 19.30      
Georges Feydeau: GOSPOD LOVEC, komedija 
KUD »Zarja« Trnovlje-Celje, režija: Miha Alujevič 
 

19. april 2008, ob 20.00      
Gregor Čušin: EVANGELIJ PO ČUŠINU, monokomedija 
Režija in igra: Gregor Čušin 

 

            Za najmlajše (od 2 do 99 let) pa smo pripravili: 
 

10. november 2007, ob 10.00 
Dragotin Kette, ŠIVILJA IN ŠKARJICE, lutkovna predstava 
Teater za vse Jesenice, režija: Bernarda Gašperčič 

 

15. december 2007, ob 10.00 
KRTEK ZLATKO ali KAKEC, KI JE PADEL Z NEBA, lutkovna predstava 
Lutkovno gledališče FRU-FRU Ljubljana, režija: Irena Rajh 
 

12. januar 2008, ob 10.00 
KLOVNESA MIKA MAKA / Eva Škofič Maurer 
 

8. marec 2008, ob 10.00 
KAPLJICA NA OBISKU, lutkovna predstava  
Mavrično gledališče Ljubljana, režija in izvedba: Jana Stržinar 

November; 02. 11. 2007, ob 19h Milojka Komprej; proza Bojan Dobrina; (prosto) 
December; 07. 12. 2007, ob 19h Mare Cestnik; proza Erian Karlović in Janja Golob; 

violončeli; klasična glasba 
Polona Kitak; 
likovna razstava; akril 

Januar; 11. 01. 2008, ob 19h Brina Kraševec; poezija (prosto) Sabina Plaznik; 
razstava; fotografija 

Februar; 01. 02. 2008, ob 19h Slavica Tesovnik; poezija Tantadruj; rock (prosto) 
Marec; 07. 03. 2008, ob 19h Izbor Založbe Litera Izbor Založbe Litera (prosto) 
April; 04. 04. 2008 Rade Vučkovac; poezija Izbor Literarnega društva Šentjur (prosto) 
Maj; Franc Vezela; proza, poezija in glasba  (prosto) 
Junij; Robert Bogožalec; poezija (prosto) (prosto) 


