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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 27. oktober 2017            Številka 70/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2017 

2. ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Vransko 

RAZPISI 
 
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko za leto 2018 

4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2018 

5. JAVNI RAZPIS za  sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju občine 
Vransko v letu 2018 

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2018 

7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 18. redne seje občinskega sveta 

9. ZAPISNIK 19. redne seje občinskega sveta 
 

A K T I 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2017 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 
51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 53/10, 17/10 in Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski 
svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel 
 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2017 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
62/2016 z dne 22.12.2016) tako, da se glasi:  

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 
 
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2017 

v EUR 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in storitve 
706 Drugi davki 
  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 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 

       
2.716.900 
2.277.994 
1.985.419 
1.688.286 

240.883 
55.250 
1.000 

292.575 
149.675 

3.200 
4.200 

500 

135.000 

10.735 
0 

           10.735     

                               
0 
0                             
0 

428.171             
428.171       

 
2.572.223 

812.629 
164.850   
25.397 

557.390 
16.700 
48.292 

1.011.796 
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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) 
 

 
23.167 

538.031 

83.059 

367.539 

680.858 
680.858 

 
  66.940 

37.849 

29.091 

144.677 
144.677             

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2017  

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 
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 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2017  

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 + 
 

            
192.383 
192.383  
192.383             

 377.802                            
               377.802 
               377.802 

 
- 40.742      

 
           
 

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 + 

- 185.418  
             
             

- 144.677   
 
         
                 

40.742 
 

 
2. člen 

(proračunski sklad) 

Besedilo 4. odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 

Proračunski rezervni sklad v letu 2017 predstavlja tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah  v višini  116.796,02€.  

 
 

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

 
Besedilo 1. in 2. odstavka 16. člena se  črta, tako da se 16. člen 
glasi:  
 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij 
v letu 2017 ne bo dajala poroštev. 

 
4. člen 

 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2017 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 
62/2016 z dne 22.12.2016) ostanejo nespremenjene. 

 
5. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 410/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 10. 2017                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
občini Vransko 
 
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 
80/16 in 33/17), uporabe določb VI. poglavja Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter 
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ 
in 27/98 – odl. US), uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b 
člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 - Odl. US, 46/04 - 
ZRud-A, 47/04, 41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 62/04 - Odl. US, 
92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, Odl. US, 
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 10. 2017 
sprejel 

 
O D L O K  

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  
v občini Vransko 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Vransko. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča. 
 
S tem odlokom se natančneje določi:  

– zavezance za plačevanje nadomestila,  
– območja zajemanja nadomestila,  
– določitev površin za odmero nadomestila,  
– merila za določitev višine nadomestila,  
– določitev vrednosti točke,  
– določanje višine nadomestila,  
– oprostitve plačila nadomestila,  
– obračunavanje in pobiranje nadomestila,  
– druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev. 

 
2. člen 

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji 
pomen: 
 
1. Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba 
zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni uporabnik 
stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega 
inženirskega objekta na območju občine Vransko. 
 
2. Neposredni uporabnik je:  
– lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško 
knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil na podlagi 
splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba, 
zakon) ali  
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne 
ali zakupne pogodbe ali  
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi 
ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost 
stanovanja) ali  
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi 
ustanovljene stavbne pravice ali  
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega 
pravnega posla.  
 
3. Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so 
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi 
inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi 
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in 
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima 
določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče 
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, 
pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del zemljiške parcele pa se 
šteje za nezazidano stavbno zemljišče. 
 
4. Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z 
izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna 
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za 
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih 
dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za 
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih 
zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in 
odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Šteje se, da 
je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in 
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter 
dostop na javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen 
dostop do javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno 
izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno 

elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, 
kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih 
naprav, če je za območje, na katerem ležijo sprejet občinski 
prostorski načrt.  
Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje tudi zemljiška parcela, 
na kateri stoji stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki ni objekt 
gospodarske javne infrastrukture, zmanjšana za tisti del površine 
zemljiške parcele, na kateri stoji stavba ali objekt, pomnožena s 
faktorjem 1.5, vendar samo če takšni preostali deli zemljiških 
parcel hkrati izpolnjujejo pogoje, za katere je z izvedbenim 
prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja 
določene vrste objektov. 
 
5. Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, 
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in 
drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina 
garaže za osebne avtomobile. Kot stanovanjska površina se v 
skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov, 
šteje tudi čista tlorisna površina počitniških objektov. 
 
6. Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne 
dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi površine 
zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita 
skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za 
stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, 
za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski 
servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki 
so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.  

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v 
prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot jih 
določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, 
davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in obligacijskih 
razmerij. 
 
 
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA 
 

3. člen 
 
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna 
zemljišča na območjih, opisanih kot sledi:  
1. območje – naselje Vransko;  
2. območje – vsa nižinska območja;  
3. območje – višinska naselja.  
 
Natančna lega in meje območij zajemanja nadomestila so 
razvidne iz grafičnega prikaza območij zajemanja nadomestila, 
ki je sestavni del odloka in je na vpogled pri notranji 
organizacijski enoti občinske uprave Občine Vransko, pristojni 
za urejanje prostora ter na spletni strani Občine Vransko. 
 
 
III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA 
 

4. člen 
 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se 
plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali 
se površine dejansko uporabljajo ali ne.  
 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se 
plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa zakon. 

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se 
plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z izvedbenim 
prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja 
stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe 
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, 
znanosti, športa in javne uprave in da je na njem dopustna 
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za 
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potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, 
kulture, znanosti, športa in javne uprave. 

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se 
ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki s sosednjimi 
nezazidanimi stavbnimi zemljišči ne dosegajo skupne površine 
400 m2. 

5. člen 
 
Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih 
zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Vransko 
pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne 
pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po 
postopku, ki ga določa zakon. 

 
 
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
 

6. člen 
 
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča 
se upoštevajo naslednja merila:  

1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,  
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter drugimi 
objekti in napravami,  
3. večje motnje pri uporabi zemljišč.  
 
Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna 
zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča. 
 

7. člen 
 
Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se 
nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po naslednji 
tabeli: 
 

Območje Stanovanjska 
površina 

Poslovna površina 

1 70 200 
2 60 180 
3 50 150 

 
8. člen 

 
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe se 
ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se 
ovrednoti z naslednjimi točkami: 
 
  Št. točk 
1. urejeno cestišče asfalt                   5 
2. urejeno cestišče-makadam                 3 
3. električno omrežje                        5 
4. oskrba z vodo (javni vodovod)            5 
5. odvajanje odpadnih voda                  5 
6. telekomunikacijsko omrežje               3 
7. toplovod 5 
8. javna razsvetljava                        5 
 

9. člen 
 
Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti po 
naslednji tabeli: 
 

Območje Št. točk 
1 30 
2 20 
3 5 

 
 
 
 

V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE 
 

10. člen 
 

Vrednost točke za izračun nadomestila na območju občine 
Vransko sprejme do konca leta za naslednje leto občinski svet 
Občine Vransko s sklepom. Če občinski svet Občine Vransko ne 
sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. 
januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega 
se nadomestilo odmerja. 
 
 
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 

 
11. člen 

 
Mesečna višina nadomestila se izračuna na naslednji način: 
 
NUSZ = POV * ŠT * VT 
 
Zgornje oznake pomenijo: 
 
NUSZ   … mesečna višina nadomestila [€/mesec] 
POV    … površina zazidanega oziroma 

nezazidanega stavbnega zemljišča [m2] 
ŠT     … skupno število točk, določeno z merili 

iz 7., 8. in 9. člena tega odloka 
VT     … vrednost točke. 
 
 
VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 
 

12. člen 
 

Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, 
potres, požar, plaz itd.) so oproščeni plačila nadomestila za 
določen čas – 1 leto. 

 
Vlogo za oprostitev plačila po prejšnjem odstavku tega člena z 
dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri občinski upravi v 
zadnjem mesecu tekočega leta. Na podlagi predloženih dokazil 
občinska uprava odloči z odločbo v upravnem postopku. 
Oprostitev je možna največ za dobo 1 (enega) leta. 
 

13. člen 
 
Nadomestilo se v skladu z zakonom ne plačuje za:  

– nezazidana stavbna zemljišča, ki jih neposredno za namen 
obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,  
– stanovanjske in poslovne površine v uporabi tujih držav, ki jih 
uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v 
njih stanuje njihovo osebje,  
– stanovanjske in poslovne površine mednarodnih in 
meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v 
njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu 
drugače določeno,  
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko 
dejavnost. 

 
 
VIIl. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA 
 

14. člen 
 
Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na 
podlagi podatkov občine.  
 
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje 
nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja 
in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona 
o davčnem postopku. 
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IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV IN EVIDENCA 
ZAVEZANCEV 
 

15. člen 
 
Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave 
posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh 
po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku 
tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma 
uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in 
dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in 
nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci 
dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se 
podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se 
pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem 
mesecu.  
 
Enotno evidenco zavezancev pristojni organ občinske uprave 
Občine Vransko dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter javnih 
evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov 
na način in po postopku, ki ga določa zakon. 
 
 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

16. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08, 106/09 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 32/2013).  

Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, ki še niso 
pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah prejšnjega 
odloka. 

17. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018. 
 
Številka: 007/2017                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 10. 2017                               Franc Sušnik l. r. 
 
 

R A Z P I S I 

3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko za leto 2018 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list  RS 14/2010) Občina 
Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v občini Vransko za leto 2018 
 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov 
ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 
 
 
 

2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo 
naslednje vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so 
registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, 
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko 
za leto 2018 presega vzgojno izobraževalne programe,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne 
dejavnosti,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 
 
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega 
razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma 
iz sredstev proračuna za leto 2018 namenjeno 7000,00 €. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine 
Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11. 
2017, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko za leto 2018« z navedbo naslova pošiljatelja na 
hrbtni strani kuverte. 
 
6. Datum odpiranja vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2017. 
  
7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 
dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi: 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-
in-objave/ 

Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po e-
pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 

Številka: 4302-05/2017-05                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 10. 2017                               Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v občini Vransko v letu 2018 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) Občina 
Vransko objavlja 
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J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa v občini Vransko v letu 2018 

 
1. Predmet javnega razpisa in upravičenci 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2018. 

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:  

- imajo sedež v občini Vransko in izvajajo svojo dejavnost 
pretežno na njenem območju,  
- so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v 
športu,  
- delujejo najmanj eno leto,  
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih na 
javni razpis,  
- če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco 
članstva in evidenco udeležencev programov,  
- izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini 
Vransko. 

2. Upravičene vsebine  

Sofinancirajo se naslednje vsebine:  

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- obštudijska športna dejavnost, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport,  
- kakovostni šport,  
- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- športna rekreacija, 
- šport starejših.  
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
- delovanje športnih društev,  
- organizacija športnih prireditev,  
- vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi. 

3. Višina sredstev 

Za sofinanciranje programov športnih društev in klubov je na 
voljo 33.799,50 EUR. 

4. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Vransko, na povezavi: http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2017. Vlagatelji lahko vloge oddajo 
osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo 
priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko.  

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ŠPORT 2018« z navedbo naslova 
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen imenoval 
župan.  

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 
29. 12. 2017. 

7. Dodatne informacije 

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. (03) 703 28 15 ali po 
e-pošti rudi.pusnik@vransko.si. 

Številka: 4302-06/2017-08                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 10. 2017                               Franc Sušnik l. r.        
 

 

 
5. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju občine 
Vransko v letu 2018 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o  sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev na območju občine 

Vransko v letu 2018 

 
1. Predmet javnega razpisa  
 
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje 
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov 
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2018.  
 
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku 
o proračunu  Občine Vransko za leto 2018 zagotovila  sredstva v 
višini 7.950,00 EUR: 
 

A. podprogram 18049001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR; 
 

B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.250,00 EUR; 
 

C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih ranljivih 
skupin 5.200,00 EUR, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.100,00 EUR, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, 
društva za vrednote NOB ipd); 

B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za 
tretje življenjsko obdobje ipd); 

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno 
in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM); 

C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe 
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov 
in občanov Občine Vransko in  
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- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, 
ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali 
občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge 
pomembne programe za občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo 
slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.); 

C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi 
reševale socialne stiske in težave občanov. 

3. V letu 2018 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso 
aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med projekte 
kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, 
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne 
sofinancira iz drugih  proračunskih postavk.   

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni 
povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ 

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. da 
delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o registraciji 
društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2016, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v letu 
2016, potrjeno na ustreznem organu društva;  
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2018; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  pričakovani 
učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih 
elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga 
ne bo uvrščena v obravnavo. 
 
 

5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da organizacija 
vključuje v program člane iz občine Vransko;  
- vključenost članov iz občine Vransko; 
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z 
okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov  
 
je 30. 11. 2017, do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto, na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave 
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za 
programe socialnega varstva in programe drugih društev 2018« 
z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2017. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
 
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po 
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis 
in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če 
ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku 
pet dni od prejema dopolni.  

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom 
zavržejo.  
 
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu 
razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni 
po datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po preteku 
pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  
 
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel. 
03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si 
 
Številka: 4302-07/2017-05                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 10. 2017                               Franc Sušnik l. r. 
     

 

 
6. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2018 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja Občina Vransko 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2018 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2018. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2018. 
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2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2018 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«, 
zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani člani  
iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena 
na območje občine Vransko in je v interesu Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga 
na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z 
datumom, podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-
in-objave/  

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz občine Vransko, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 
– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali 
pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na 
prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za 
sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2018«, na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 11. 2017, do 
12. ure. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2017. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni 
od dneva odpiranja prispelih vlog.  

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se 
uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-03/2017-04                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 27.10. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 

 
 
7. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na  

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo  

 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave 
Občine Vransko št. 10/2011). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in drugih 
kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 771,74 €. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim razpisom 
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo, ki je bil objavljen dne 27. 10. 2017 v Uradnih objavah 
Občine Vransko št. 70/2017, na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si in na oglasni deski Občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj 
pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na spletnem 
naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
- ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, 
3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine. 

ROK ZA ODDAJO VLOGE  je 14. 11. 2017 do 10. ure. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 14. 
11. 2017 ob 11. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala 
tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če vloga 
ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva za 
dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge 
ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedem 
roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi 
vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo 
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda 
odločba o zavrnitvi. 
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Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh od 
dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku ne pride 
do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani 
upravičenca, odločba o izboru upravičenca za posamezno 
lovišče preneha veljati. 

Številka: 4302-04/2017-04                        Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 10. 2017                               Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta 

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

 
ki je bila v torek, 13. 6. 2017, ob 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Jože Matko,  Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja 
Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Križnik, 
Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler 
- ostali prisotni : 

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Matjaž Zakonjšek 
Energetika Projekt d.o.o., Rok Penec 
OŠ Vransko-Tabor, Majda Pikl 

-  mediji: Nova 24TV in Ksenija Rozman 
 

• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je  predlagal razširitev dnevnega reda 18. redne seje 
Občinskega sveta Občina Vransko in sicer tako, da se na dnevni 
red uvrsti nova točka, kot sledi: 

- za predlagano točko 10,  Vloga za sofinanciranje opreme za 
računalniško učilnico v OŠ Vransko-Tabor, se uvrsti nova  
dodatna točka 11, ki se glasi: 

 
11. Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob LC 490 110 
(od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98)  
 
Dosedanji točki 11 in 12 se ustrezno preštevilčita. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato 
je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 218 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev dnevnega 
reda z uvrščeno novo točko: 
11. Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob LC 490 
110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98) 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 219  
Občinski svet Občine Vransko  potrdi dnevni red kot sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2016 – obravnava 
in sprejem 

4. Sprememba Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju Občine Vransko 
5. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2016 
6. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih 
cest, urejanju površin in opravljanju drugih komunalnih del 
na območju Občine Vransko v letu 2016 
7. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2016 
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko leto 
2017/2018 za Vrtec Vransko 
9. Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto 
2017 
10. Vloga za sofinanciranje opreme za računalniško učilnico 
v OŠ Vransko-Tabor 
11. Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob LC 490 
110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98) 
12. Premoženjsko pravne zadeve 
12.1. Predlog menjave zemljišč v obrtni coni Čeplje 
13. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017 
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 17. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 220 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnika 17. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji 
svetniki: 
 
a) Alenka Lebeničnik 
  
- Kakšna je možnost ureditve parkiranja okoli plezalne stene 
na Čreti, saj je pri večjem  številu obiskovalcev, lastnikom 
zemljišč onemogočen dostop do let-teh ? Potrebna je tudi 
ureditev sanitarij. 
 
Župan je odgovoril, da občina ne daje ozirom ne odvzema 
soglasij za izvajanje plezanja , so pa lastniki zemljišč podali 
pisno soglasje in sklenili dogovor s Planinskim društvom 
Vransko, ki ima te plezalne stene v upravljanju. Na to temo je bil 
pred časom sklican tudi sestanek, na katerem so bili prisotni 
krajani Črete, predstavniki Planinskega društva, ter člani VO 
Tešova-Čreta-Jeronim (del) . Takrat je bilo dogovorjeno, da se 
postavi ustrezna prometna signalizacija, ki bi usmerjala promet. 
Lastniki zemljišč, so zagotovili, da se bodo glede režima 
parkiranja še naknadno dogovorili. Občina drugače skrbi za 
javno snago tudi pri plezalni steni v samem trgu Vransko, kje je 
postavljen kemični WC, ki se ustrezno čisti. Vaše opozorilo bo 
preneseno upravljavcu plezališča, se pravi Planinskemu društvu 
Vransko, dobro, pa bi bilo, da se ponovno sestane Vaški odbor 
Tešova-Čreta-Jeronim (del) in se tako stvari ponovno dorečejo. 
 
b) Ervin Pepel 
 
- Kakšna je možnost popravila podpornega zidu ob 
vodotoku Merinščice, nasproti stanovanjskega objekta 
Semprimožnik, Vransko 72 ? 
 
Župan je odgovoril, da se je po neurju 28.4.2017 ugotovilo, da je 
v občini Vransko nastala precejšnja škoda na vodotokih, kar je 
potrdil tudi rečni nadzornik. Zadevo se bo pogledalo in poslikalo 
ter posredovalo rečnemu nadzorniku. V kolikor občina Vransko 
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tega dela vodotoka ni lastnica, bo za sanacijo potrebno pridobiti 
soglasje dejanskega lastnika. 
 
c) Marjan Pečovnik  
 
- Poda pobudo krajanov Briš za preureditev cestnega 
režima na JP 992 631 Vransko (Cerkev- Bloki-Videm), 
natančneje na odseku od cerkve proti Kulturnemu domu. 
 
Župan je odgovoril, da se je v zadnjem mesecu opravilo več 
inšpekcijskih pregledov prometnega režima v trgu Vransko, 
zaradi več pripomb občanov, ki so se pritoževali zaradi 
prekomerne hitrosti, zaradi parkiranja na pločnikih itd.. Pri 
načrtovanju nove prometne ureditve, se je preučevala tudi 
možnost preureditve prometnega režima, na zgoraj omenjenemu 
odseku, vendar lahko zaradi dostopnosti interventnih vozil, 
predlagana ureditev predstavlja problem, se bo pa zadeva  
ponovno proučila. Na podlagi izdelanega Elaborata prometne 
ureditve, 043-2017 –EPU je bila s strani občine izdana odločba o 
izvedbi talne signalizacije in postavitvi  prometne signalizacije na 
kategoriziranih cestah na območju trga Vransko, kar pomeni, da 
je celotno območje trga Vransko zajeto v cono 30, z izvedbo 
talne signalizacije se bodo pridobila tudi dodatna parkirišča.  
Dela bodo izvedena v naslednjem mesecu.  
 
č) Ksenija Rovan Krivec 
 
- Ali je možno, da bi se cona 30, postavila tudi po ostalih 
strnjenih naseljih v občini, predvsem tam kjer so šolske 
poti? 
 
Župan je ponovno povedal, da je nova prometna ureditev v trgu 
Vransko nastala na podlagi podanih  pritožb občanov ki so se 
pritoževali zaradi prekomerne hitrosti, zaradi parkiranja na 
pločnikih itd. Inšpektor za ceste (Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja, Velenje) je občini zaradi velikega 
števila prejetih pritožb, odredil ukrepanje. V občini je  tudi večje 
število cestnih odsekov, v različnih naseljih, ki so označeni z 
omejitvami 10 km/uro. Zaradi tega, ker se občina nahaja na 
izrazito kmetijskem območju,  se pojavlja tudi težava s 
postavitvijo hitrostnih ovir, ki ovirajo promet pri vožnji z vozili, 
katera se uporabljajo v kmetijske namene. Ob obisku Jureta 
Lebna, državnega sekretarja na Ministrstvu RS za infrastrukturo,  
je bila med drugim predstavljena  problematika izgradnje 
hodnika za pešce čez nadvoz avtoceste v naselju Brode. 
S časoma se bo videlo, kaj bo prinesla nova prometna ureditev 
na območju trga Vransko, potem, pa se bo lahko ukrepalo še v 
ostalih naseljih. 
 
d) Ivan Kokovnik  
 
- Ali je možno odstraniti grm pri gasilskem domu za 
avtobusno postajo v Prekopi, saj le- ta omejuje preglednost 
križišča? 
 
Župan je odgovoril, da lastnica zemljišča za odstranitev grma, na 
katerem se grm nahaja, ne da soglasja. 
 
e) Sonja Cencelj 
 
- Povedala je, da je bila s strani solastnice dela 
stanovanjskega objekta na naslovu  Vransko 132, 
opozorjena glede nevarnosti parkiranja, pri ta istem objektu, 
saj iz njega odpada stavbno pohištvo in zunanji omet. 
Mogoče bi bilo smiselno mesto ustrezno označiti, da se v 
bodoče tam ne bi parkiralo. 
 
Župan je odgovoril, da je objekt v lasti dveh lastnikov. Za 
izgradnjo pločnika mimo tega objekta občina žal ni dobila 
soglasja lastnikov, zato na tem delu površina ni ustrezno 
urejena. 
Mesto nevarnosti parkiranja, pa se lahko označi z ustrezno 
prometno signalizacijo. 
 

- Kakšna je možnost ureditve ceste JP 992 491 Kovk in 
čiščenje cevnega prepusta na GC 093 146 Kaps- Prosivnik? 
 
Župan je odgovoril, da je v tem delu cesta že bila očiščena in 
tudi bankine so bile urejene. Stanje na cesti bo v okviru rednih 
pregledov spremljal preglednik. Po obilnem deževju iz meseca 
aprila, se v tem času, intenzivno odpravlja škoda na vseh 
makadamskih  cestah, ki jo je neurje povzročilo. Prepusti naj bi 
bili očiščeni še pred jesenjo. 
 
f) Jože Matko 
 
- Kakšna je možnost ureditve lesene zaščitne ograje ob 
cesti LC 490 123 Čreta- Ropasija na lokaciji pred odcepom 
za Prilope? 
 
Župan je odgovoril, da se bo ograja pogledala in tudi uredila.  
 
g) Ksenija Rovan Krivec 
 
- Opozorila je, da pri čistilni postaji v Brodeh, še vedno stoji 
opuščeno vozilo, katerega je potrebno odstraniti. 
 
Župan je pojasnil, da postopek odstranitve vozila poteka. Redar 
in pristojni inšpektor sta bila na ogledu, ugotovljeno je bilo, da se 
vozilo nahaja na privatnem zemljišču, kar sam postopek 
odstranitve samo podaljša, stanje bo sanirano v najkrajšem 
možnem času. 
 
- Kako daleč je ureditev kanalizacija v novem naselju nad 
graščino v Brodeh? 
 
Župan je odgovoril, da je v sodelovanju z Javnim komunalnim 
podjetjem Žalec d.o.o., izvajalec za črpališče že bil izbran, to je 
podjetje Plima d.o.o..Dogovorjeno je bilo, da naj bi bilo črpališče 
dokončano v letošnjem letu. 
 
K točki 3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2016 – 
obravnava in sprejem  
 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Zaključnega računa proračuna 
Občine Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 221 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun 
proračuna Občine Vransko za leto 2016 v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 4 Sprememba Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko 
 
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ Vransko-
Tabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri je sodelovala Ksenija Rovan Krivec. 
Sledilo je glasovanje o Spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 222 
Občinski svet občine Vransko sprejme Sklep o spremembi 
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na 
območju Občine Vransko v predloženem besedilu. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko, uporablja pa 
se od 1.7.2017. 
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Župan je  predlagal, da se točke za katere je obrazložitev podala 
Majda Pikl ravnateljica OŠ Vransko-Tabor, obravnavajo 
prednostno. Svetniki so se s predlogom strinjali. 
Točke dnevnega reda so se obravnavale kot sledi: 
 
K točki 8 Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko 
leto 2017/2018 za Vrtec Vransko  
 
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ Vransko-
Tabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistematizacije delovnih mest za 
šolsko leto 2017/2018 za Vrtec Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 223 
Občinski svet Občine Vransko potrdi sistemizacijo delovnih 
mest v OŠ Vransko – Tabor, enota Vrtec Vransko, za šolsko 
leto 2017/2018 v predloženem besedilu. 
 
K točki 9 Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu za 
leto 2017 
 
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ Vransko-
Tabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o soglasju k finančnemu in kadrovskemu 
načrtu za leto 2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 224 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje OŠ Vransko-
Tabor k finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto 2017 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 10 Vloga za sofinanciranje opreme za računalniško 
učilnico v OŠ Vransko-Tabor 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Majdi Pikl, 
ravnateljici OŠ Vransko-Tabor. Po končani obrazložitvi je odprl 
razpravo v kateri so sodelovali Ervin Pepel, Jože Matko, Sonja 
Cencelj   in Vid Križnik. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sofinanciranja opreme za 
računalniško učilnico v OŠ Vransko-Tabor: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 225 
Občinski svet Občine Vransko potrdi, da se za 
sofinanciranje opreme za računalniško učilnico v OŠ 
Vransko-Tabor iz Proračuna Občine Vransko za l. 2016 
nameni 14.500€. 
 
K točki 5 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2016 
 
Župan je  predal besedo Matjažu Zakonjšku, direktorju Javnega 
komunalnega podjetja d.o.o. Žalec, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 226 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za 
leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
K točki 6 Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih 
cest, urejanju površin in opravljanju drugih komunalnih del 
na območju Občine Vransko v letu 2016 
 
Župan je  predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike 
Projekt d.o.o. ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razprav v kateri ni nihče sodeloval. 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 227 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom 
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja občinskih cest, urejanju 
površin in opravljanju drugih komunalnih del na območju 
Občine Vransko v letu 2016. 
 
K točki 7 Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2016 
 
Župan je  predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike 
Projekt d.o.o. ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri sta sodelovala Ervin Pepel in Marjan Pečovnik. 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 228 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom 
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne 
službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2016. 
 
K točki 12 Premoženjsko pravne zadeve 
12.1. Predlog menjave zemljišč v obrtni coni Čeplje 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje predlogu menjave zemljišč v obrtni coni 
Čeplje: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 229 
Občinski svet občine Vransko, sprejme naslednji sklep: 
- Prične se postopek menjave zemljišča dela parc. št. 701, 
k.o. Prekopa,  last Gomark d.o.o. in zemljišča parc. št. 
1610/4, k.o. Prekopa v izmeri 141 m2, last Občine Vransko. 
- Vse stroške s parcelacijo, pripravo pogodbe, davke na 
promet nepremičnin, overitve podpisov in vpis v zemljiško 
knjigo nosita obe stranki, vsaka do polovice.  
 
K točki 11 Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob 
LC 490 110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98) 
 
Župan je podal obrazložitev nato je odprl razpravo v kateri je 
sodelovala Sonja Cencelj. 
Sledilo je glasovanje o Ureditvi varne šolske poti-hodnika za 
pešce ob LC 490 110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 
98): 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 230 
Občinski svet Občine Vransko sprejem Sklep, da se za 
zagotovitev varne šolske poti uredi površina za pešce v 
skladu z idejno zasnovo, katero je pod št. 047-2017 izdelalo 
podjetje Andrejc, nizke gradnje, urejanje okolja, d.o.o. 
(Ureditev površine za pešce ob LC 490 110; maj 2017).  
Vrednost investicije po projektantskem predračunu znaša 
10.195,58 EUR. 
 
K točki 13 Razno:/ 
 
Seja je bila zaključena ob  21.50. 
 
Zapisala:                                                   Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 
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9. Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta 

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

 
ki je bila v torek, 12. 9. 2017, ob 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Jože Matko,  Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja 
Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Križnik, 
Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Suzana 
Felicijan Bratož, Mihaela Zupančič in  Mateja Godler 
- ZKTŠ Vransko: Suzana Felicijan Bratož 
- ostali prisotni : Bernarda Polanec (od 21.05 do 21.15) 
-  mediji: Nova 24TV  
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je  predlagal razširitev dnevnega reda 19. redne seje 
Občinskega sveta občina Vransko in sicer tako, da se na dnevni 
red uvrsti nova točka, kot sledi: 

- za predlagano točko 8,  Cenik za uporabo športne dvorane 
Vransko - obravnava in sprejem, se uvrsti nova  dodatna 
točka 9, ki se glasi: 

 
9. Vloga Društva Center jamskih doživetij za sofinanciranje 
projekta » Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij« 
 
Dosedanja točka 9 se ustrezno preštevilči. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato 
je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 231 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev dnevnega 
reda z uvrščeno novo točko: 
9. Vloga Društva Center jamskih doživetij za sofinanciranje 
projekta » Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 232  
Občinski svet Občine Vransko  potrdi dnevni red kot sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.6.2017 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2017 - seznanitev 
4. Letni program športa v občini Vransko za leto 2018 in leto 
2019 ter Merila za vrednotenje in izbor programov športa v 
občini Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejem 
5. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018 in 
leto 2019 ter Pogoji in merila za vrednotenje programov 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo 
iz proračuna občine Vransko za leto 2018 - obravnava in 
sprejem 
6. Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto  2018 in 
leto 2019 ter Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialno varstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za 
leto 2018 - obravnava in sprejem 
7. Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko 

8. Cenik za uporabo športne dvorane Vransko - obravnava 
in sprejem 
9. Vloga Društva Center jamskih doživetij za sofinanciranje 
projekta » Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij« 
10. Razno 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji 
svetniki: 
 
a) Marjan Pečovnik 
 
- Kako daleč je ureditev suhega zadrževalnika na 
Vranskem? 
 
Župan je odgovoril, da bi se naj po navedbah direktorja Direkcije 
RS za vode, Tomaža Prohinarja v mesecu septembru podpisal 
dogovor o izgradnji suhega zadrževalnika. Za enkrat še občina 
ni bila pozvana k podpisu, vprašanje se bo posredovalo na 
Direkcijo RS za vode. 
 
- Kakšna je možnost ureditve javne razsvetljave Podgozd? 
 
Župan je odgovoril, da kar se tiče javne razsvetljave Podgozd 
žal ni nič novega, v primeru, da bodo proračunska sredstva 
dopuščala izgradnjo, bi lahko prišlo do realizacije, kar pa je malo 
verjetno, saj se še vedno nadaljuje dinamika krčenja sredstev s 
strani države. 
 
- Kako je s čiščenjem obrežja vodne struge na relaciji od 
blokov Vransko 130b do Inde d.d. v stečaju 
 
Župan je povedal, da kar se tiče čiščenja vodotoka, je le-ta 
obveznost lastnika, to je stečajni upravitelj Inde d.d. v stečaju. 
 
b) Jože Matko 
 
- Kakšen načrt ima občina Vransko z obnovo lokalnih in 
gozdnih cest, do konca letošnjega leta? 
 
Župan je odgovoril, da je Proračun za leto 2017 že bil sprejet, 
zato je stanje oziroma kaj je bilo planirano že znano. V kratkem 
naj bi se izvedla sanacija plazu na LC 490 112 Prapreče-Lipa  
(natančneje ovinka pred naseljem Kale). Ravno danes je izbrani 
izvajalec zaradi finančnih težav, podal izjavo o odstopu od 
ponudbe,  zato je bil izdan sklep o prekinitvi postopka, kar 
pomeni, da je  potrebno v roku 5 dni od pravnomočnosti sklepa 
ponoviti postopek oddaje javnega naročila za izbiranje izvajalca 
sanacije.  Do konca leta, se naj bi dokončala tudi izgradnja 
mostu čez potok Bolska na JP 916 022 Čeplje - AMZS Poligon. 
Dela na mostu so bila po končani ureditvi brežin prekinjena. 
Dogovorjeno je bilo, da se z izgradnjo nadaljuje po pridobitvi 
gradbenega  dovoljenja, ki je bilo dne  2.8.2017 s strani UE 
Žalec tudi izdano. Izvajalec je povedal, da naj bi bil most končan  
v roku 60 dni od uvedbe v delo, je pa izvedba del seveda 
pogojena tudi z vremenom in ostalimi dejavniki, kar se tiče 
sušenja material, itd.. 
V sklopu razpisa se bila dela za sanacijo gozdnih cest v občni 
Vransko, oddana podjetju Sašo Cizej s.p., izvedena je bila tudi 
že uvedba v delo. S sanacijo naj bi pričeli po 22.9.2017.  
 
- Podal je pobudo za posredovanje dopisa na Direkcijo RS 
za ceste v zvezi z možnostjo odstranitve prometnega znaka 
– omejitev hitrosti 40, na regionalni cesti R2-447 v Brodeh? 
 
Župan je odgovoril, da je bila pobuda že posredovana na 
Direkcijo RS za ceste, vendar še odgovor ni prispel. Po sestanku 
z državnim sekretarjem Ministrstva RS za infrastrukturo, Juretom 
Lebnom smo prejeli potrjena projekta za izgradnjo avtobusnih 
postajališč in prehoda za pešce Brode in hodnika za pešce v 
Prekopi.  
Na pobudo občanov in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu se je v zahodnem delu trga Vransko ob LC 490 110, 
kjer poteka šolska pot, uredilo cca 70 m pločnika.  
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c) Ervin Pepel 
 
- Podal je pobudo za postavitev ograje pri novo zgrajenem 
pločniku za pešce ob LC 490 110. 
 
Župan je odgovoril, da je bil pločnik zgrajen po projektu v 
katerem projektant ograje ni predvidel. 
 
- Kdo je lastnik brežine ob Merinščici v trgu Vransko in  
kakšna je možnost ureditve le-te saj je že močno 
zaraščena? 
 
Župan je odgovoril, da je lastnik zaraščenega zemljišča Direkcija 
RS za vode, saj gre za zemljišče v vodi in ne na bregu. Po 
potrebi se odstrani vejevje, ki ovira prehodnost pločnika, tako, da 
pločnik ostaja prehoden. Predvidoma bo še v letošnjem letu  
pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev mostu in samega 
trga na odseku Vransko 55 do Vransko 45. Z ureditvijo se bo 
izboljšal tudi izgled samega trga. Po štirih letih naj bi se končno 
pričelo s črpanjem evropskih sredstev  za programe v katere je 
uvrščen tudi projekt za ureditev trga Vransko. 
 
- Opozoril je na večje število pasjih iztrebkov v trgu in 
predlagal, da se obesijo opozorilni letaki v poduk pasjim 
lastnikom. 
 
Župan je povedal, da se tudi takšne kršitve lahko prijavijo na 
Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja Velenje. 
 
č) Ksenija Rovan Krivec 
  
- Kako se bo izvajala zimska služba, glede na novo 
prometno ureditev v samem trgu Vransko? 
 
Župan je povedal, da se bo zimska služba izvajala tako kot do 
sedaj, saj so bili avtomobili parkirani na pločnikih in so prav tako 
ovirali čiščenje cestišča in pločnikov. 
 
 - V zvezi z novo prometno ureditvijo v trgu Vransko je 
opozorila na velikost novo postavljenih prometnih znakov, 
saj so znaki zelo majhni in posledično nepregledni. 
 
Župan je povedal, da velikost prometnih znakov ustreza 
Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
(UL RS, št. 99/2015). Nova prometna ureditev v trgu Vransko je 
bila narejena na podlagi številnih pritožb iz vrtca Vransko, ter 
občanov, zaradi neprehodnosti pločnikov. Projektant je izdelal 
elaborat na podlagi ugotovitev inšpektorja za ceste. Prometna 
signalizacija se je postavila na podlagi izdelanega Elaborata 
prometne ureditve, 043-2017-EPU (Andrejc d.o.o.) in Odločbe o 
postavitvi prometnih znakov, katero je izdala občinska uprava 
Občine Vransko. 
 
d) Jože Matko 
 
 - Podal je pobudo za postavitev preventivnega merilnikov 
hitrosti v trgu Vransko 
 
Župan je povedal, da se meritve hitrosti izvajajo s strani policije, 
tako da potrebe po postavitvi merilnika ni. 
 
e) Sonja Cencelj 
 
- Kdaj se bo očistil zadrževalnik mulja na Merinščici? 
 
Župan je odgovoril, da bodo slike, ki so prispele na občino in 
predstavljajo trenutno stanje zadrževalnika, posredovane na 
Direkcijo RS za vode. 
 
f)  Monika Vrankar 
 
- Kdaj se bo izvedla sanacija plazu nad kmetijo Dežman, 
Zaplanina 20 (LC 490 211 Ločica- Zaplanina)? 

Župan je odgovoril, da so bili  projekti za omenjeni plaz že 
posredovani na Ministrstvo za okolje in prostor, vendar se na 
odgovor še čaka. V mesecu avgustu je bilo sanirano tudi 
posedanje cestišča ob javni poti v Jakov dol in posedanje 
lokalne ceste v Zaplanini. Na sanirani lokaciji v Zaplanini je bilo 
ugotovljeno, da bo potrebno postaviti še zaščitno ograjo. 
 
K točki 3 Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2017 - 
seznanitev 
 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 233 
Občinski svet občine Vransko se seznani s Polletnim 
poročilom Občine Vransko za leto 2017. 
 
K točki 4 Letni program športa v občini Vransko za leto 2018 
in leto 2019 ter Merila za vrednotenje in izbor programov 
športa v občini Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri  je 
sodeloval Jože Matko.  
 
Sledilo je glasovanje: 
1. Sprejem Letnega programa športa v občini Vransko za leto 
2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 234 
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program športa 
v občini Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
2. Sprejem Letnega programa športa v občini Vransko za leto 
2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 235 
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program športa 
v občini Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
3. Potrditev Meril za vrednotenje in izbor programov športa v 
občini Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 236 
Občinski svet občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje 
in izbor programov športa v občini Vransko za leto 2018 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Letni program kulture v občini Vransko za leto 
2018 in leto 2019 ter Pogoji in merila za vrednotenje 
programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za leto 2018 - 
obravnava in sprejem 
 
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo Suzani Felicijan 
Bratož, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri je sodelovala Alenka Lebeničnik: 
 
Sledilo je glasovanje: 
1. Sprejem Letnega programa kulture v občini Vransko za leto 
2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 237 
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program 
kulture v Občini Vransko za leto 2018 v predloženem 
besedilu. 
 
2. Sprejem Letnega programa kulture v občini Vransko za leto 
2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 70/2017 – 27. 10. 2017 
 

14 | S t r a n  

 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 238 
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program 
kulture v občini Vransko za leto 2019 v predloženem 
besedilu. 
 
3. Potrditev  Pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna 
občine Vransko za leto 2018:11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 239 
Občinski svet občine Vransko potrdi Pogoje in merila za 
vrednotenje programov  kulturnih društev in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko 
za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
K točki 6 Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto  2018 in 
leto 2019 ter Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje 
socialno varstvenih programov in programov drugih 
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za 
leto 2018 - obravnava in sprejem 
 
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo Suzani Felicijan 
Bratož, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje: 
1. Sprejem Letnega program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2018: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 240 
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev 
v občini Vransko za leto  2018 v predloženem besedilu. 
 
2. Sprejem Letnega program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2019: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 241 
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev 
v občini Vransko za leto  2019 v predloženem besedilu. 
 
3. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz 
proračuna občine Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 242 
Občinski svet občine Vransko potrdi Pogoje merila in 
kriterije za vrednotenje socialno varstvenih programov in 
programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna 
občine Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
Na predlog župana se je najprej obravnavala točka 8 in nato 
točka 7 predlaganega dnevnega reda. Svetniki so se s 
predlogom strinjali. 
 
K točki 8  Cenik za uporabo športne dvorane Vransko - 
obravnava in sprejem 
 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobno obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi cenika za uporabo športne 
dvorane Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 243 
Občinski svet občine Vransko potrdi cenik za uporabo 
športne dvorane Vransko v predloženem besedilu. 
 
K točki 7 Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem 
in šport Vransko 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec, 
ki je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče 
sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje 
direktorice Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 244 
Občinski svet občine Vransko za direktorico Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko za mandatno obdobje 1. 
10. 2017 - 30. 9. 2022, imenuje Suzano Felicijan Bratož, 
rojeno 1. 8. 1965, stanujočo Jeronim 8, 3305 Vransko.  
 
K točki 9 Vloga Društva Center jamskih doživetij za 
sofinanciranje projekta » Vzpostavitev delovanja Centra 
jamskih doživetij« 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Vid 
Križnik, Ivan Kokovnik in Ksenija Rovan Krivec. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu za sofinanciranje projekta 
»Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 245 
Občinski svet občine Vransko sprejme sklep, da občina 
Vransko v projektu društva Center jamskih doživetij 
»Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«,  
sodeluje kot partner s sofinanciranjem komunalnega 
prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki je 
bil z odločbo št. 4260-6/2017-03, z dne 30.8.2017, odmerjen v 
višini 728,66€. 
 
K točki 10 Razno (Obravnava vloge Bernardke Polanec za 
podpis soglasja k ponovnemu priklopu na električno 
energijo v stanovanju na naslovu Vransko 55, ki je v lasti 
občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev in k besedi povabil vlagateljico 
Bernardko Polanec. Po končani obrazložitvi je župan svetnike 
seznanil z nameravanim podpisom soglasja k ponovnemu 
priklopu na električno energijo v stanovanju na naslovu Vransko 
55, ki je v lasti občine Vransko, katerega najemnica je Bernardka 
Polanec. 
 
V okviru točke razno je Jože Matko podal vprašanje, koliko vlog 
za prevoz vode in sofinanciranje le tega,  je prispelo na sedež 
Občine Vransko. Župan je odgovoril, da je prispelo šest vlog, 
refundacija  pa bo izvedena v 30 dnevnem roku od prejete 
posamezne vloge. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.50. 
 
Zapisala:                                                   Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


