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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. JUNIJ 2017               Številka 67/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine 
Vransko za leto 2016 

2. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil 
in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine 
Vransko 

RAZPISI 
 
3. JAVNI RAZPIS za zasedbo delovnega mesta - direktor 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko« 

ZAPISNIKI 
 
4. ZAPISNIK 17. redne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Vransko za leto 2016 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl.US), 
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– Zfis in 96/15-ZIPS1617), Zakon za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – 
odl. US in 90/15, 102/15 in 63/16-ZDoh-2R) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko št. 
21/12, 46/15 in 54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 
18. redni seji dne 13. 6. 2017 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
proračuna Občine Vransko za leto 2016 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2016.  
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2016 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Vransko za leto 2016. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2016 
znašajo: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2016  
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 Upravne takse in 
pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 

 2.427.210 
 

2.146.220 
 

                 1.815.320 
  1.544.714 

                   
216.266                     
52.928 

                        
1.411 

 
330.901 
129.103 

 
2.355 

 
727 

3.713 
 

195.003 
 

42.869 
                   33.300 
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722 Prihodki od prodaje 
zemljišč 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz 
domačih virov 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih institucij 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

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

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) 

(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 
 
 

9.569                      
      
 

 0 
0                                    
 
 

238.122                   
238.122               

               
 

2.509.315 
 

689.199                    
157.962 

                    
23.972 

 
425.275 
19.134                      

                   62.856 
 

967.115                       
38.425                     

509.946 
 

70.845 
 

347.899 
 
 

795.854 
                    795.854 

 
 

57.147 
38.030 

 
 

19.117 
 

183.153 
 
                                
 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2016  
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 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

DELEŽEV                                                  
441 Povečanje kapitalskih 
deležev in naložb                                                                               
 

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

 
0 
 
 

0 

 
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2016  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                                                                                             
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

 

192.383                             
192.383 

              192.383 
             

              141.802              
141.802    

         141.802 
                  

- 31.524  
               
 
             

50.581    
                 
               

82.105 
              
 
           

72.265                  
 
         
 
 
 
 

 
 

4. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2016 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko »Občinski 
informator - Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 410/2016-0321                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 6. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko 
 
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 
62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
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120/05) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 18. 
redni seji, dne 13.6.2017, sprejel 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 

počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine 
Vransko 

I. 
 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine 
Vransko, št. 33/2013 in 44/2014 se spremeni tako, da se 
besedilo 5. člena črta, ostali členi se preštevilčijo.  
 

II. 
 

Z dnem uveljavitve te spremembe preneha veljati Avtentična 
razlaga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na 
območju Občine Vransko, objavljena v Uradnih objavah 
Občine Vransko št. 52/2015. 

 
III. 

 
Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko št. 33/2013, 44/2014) ostanejo nespremenjene.  
 

IV. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko, uporablja pa 
se od 1. 7. 2017. 
 
Številka: 6020-01/2017-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 6. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 
 

R A Z P I S I 

3. Javni razpis za zasedbo delovnega mesta - direktor 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko« 
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, ustanoviteljica 
javnega zavoda "Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko" 
na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
52/16 in 15/17 – odl. US), 34. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter 9. in 13. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko (Uradni list RS, št. 16/05) objavlja 
javni razpis za zasedbo delovnega mesta 
 

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA 
"Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko" 

 
Za direktorja javnega zavoda "Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko" (v nadaljevanju: ZKTŠ Vransko) je lahko 

imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z 
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: 

 visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska (2. 
bolonjska stopnja) izobrazba  družboslovne, 
humanistične, organizacijske ali ekonomske smeri; 

 najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju 
dejavnosti ZKTŠ Vransko; 

 poznavanje dejavnosti s področja ZKTŠ Vransko; 
 izkazuje sposobnost za vodenje ZKTŠ Vransko (ima 

organizacijske in vodstvene sposobnosti);  
 tekoče znanje slovenskega jezika in dobro znanje vsaj 

enega drugega uradnega jezika EU. 
Poleg teh pogojev mora kandidat predložiti tudi program oz. 
vizijo dela in razvoja ZKTŠ Vransko. 
 
Okvirne pristojnosti in odgovornosti direktorja ZKTŠ Vransko: 

 organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
 predstavlja in zastopa zavod, 
 odgovarja za zakonitost dela zavoda, 
 vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za 

strokovnost dela zavoda, 
 izvršuje sklepe sveta zavoda, 
 izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, 

sklep o ustanovitvi zavoda, statut in druge splošne 
akte zavoda. 

 
K prijavi na javni razpis mora kandidat priložiti:  

 program oz. vizijo dela in razvoja ZKTŠ Vransko v 
prihodnjih petih letih; 

 življenjepis; 
 dokazilo glede zahtevane izobrazbe; 
 izjavo, da je državljan Republike Slovenije; 
 dokazilo o izpolnjevanju pogoja dobrega znanja vsaj 

enega od drugih uradnih jezikov EU (razen 
slovenskega); 

 izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

 izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti; 

 izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje 
Občini Vransko pridobitev podatkov iz uradnih 
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom ne 
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.  

 
Mandat direktorja traja pet (5) let. 
 
Direktorja imenuje občinski svet Občine Vransko po 
predhodnem mnenju Sveta ZKTŠ Vransko. Na podlagi akta 
o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v 
imenu Sveta ZKTŠ Vransko njegov predsednik. 
 
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za 
določen čas, za čas trajanja mandata (5 let), s krajšim časom 
od polnega, v trajanju 20 ur tedensko (polovični delovni čas).  
 
Izbrani kandidat bo mandat nastopil 1. 10. 2017. Delo bo 
potekalo na sedežu ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 
Vransko. 
 
Kandidate vabimo, da pisne prijave z zahtevanimi dokazili o 
izpolnjevanju  razpisnih pogojev ter programom oz. vizijo 
dela in razvoja ZKTŠ Vransko pošljejo v zaprti ovojnici v roku 
10 dni od dneva objave javnega razpisa na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z obveznim pripisom: 
»NE ODPIRAJ – Prijava na razpis za direktorja ZKTŠ 
Vransko«. 
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po 
zaključku javnega razpisa. 
 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške. 
 
Številka: 110-01/2017-08                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 6. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta 
 
 

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

 
ki je bila v torek, 11.4.2017, 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, župan in Mateja Godler 
- prisotni predstavniki JZ: 

 JZ »Jožeta  Potrate« Žalec; Marjan Golob  
 Zavod za kulturo šport in turizem Vransko Suzana 

Felicijan Bratož,  
 OŠ Vransko –Tabor, Majda Pikl,  
 Medobčinska splošna knjižnica Žalec,Valerija Jerman 

- opravičeno odsotni: 
 Upi Ljudska  univerza Žalec, Franja Centrih 
 Glasbena šola »Risto Savin » Žalec, Gorazd Kozmus  

- neopravičeno odsotni: 
 II. OŠ Žalec, Petra Pražnikar Petrovič  

-  mediji: Ksenija Rozman 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je umaknil 6. točko (Obravnava vloge AMZS d.d., PE 
Center varne vožnje Vransko, za podajo mnenja glede 
izvedbe tekmovanj in treningov v cross countryu ob Centru 
varne vožnje Vransko) predlaganega dnevnega reda, ostale 
točke so se zato ustrezno preštevilčile. 
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu z 
upoštevanjem umika 6. točke: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 210 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 17. 
redne seje, kot sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 14.2.2017 in 
zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 21.2.2017 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ 
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za 
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2016  

4. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zdravstvenega doma «dr. Jožeta Potrate« Žalec 
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2016 
6. Obravnava pobude Čebelarske zveze Slovenije za 
podaritev medonosnih rastlin novorojenčkom v občini 
Vransko  
7. Obravnava vloge Čebelarskega društva Vransko za 
sofinanciranje pri nakupu prapora 
8. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 
14.2.2017 in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 21.2.2017 
 
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 16. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 14.2.2017:                    
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 211 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 16. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 14.2.2017 v 
predloženem besedilu. 
 
in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 21.2.2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 212 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 2. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.2.2017 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili 
naslednji svetniki: 
 
a) Sonja Cencelj je podala pisno pobudo, kot sledi: 
 
- Na cesti Merinca-Prosivnik se je na dveh mestih pogreznila 
cesta in to že kar precej ovira normalno vožnjo. Na prvem 
mestu se je cesta samo ugreznila, na drugem pa se je 
najprej pojavila luknja, ki je bila globoka kakšen meter (to se 
je večkrat saniralo z nasutjem peska), sedaj pa se je cel 
predel okoli luknje močno pogreznil in močno ovira vožnjo. 
Prosimo za sanacijo. 
 
Župan je na seji posredoval pisni odgovor koncesionarja 
(Energetike Projekt d.o.o.), kot sledi: 
V sklopu opravljanja pregledniške službe je bila deformacija 
cestišča, katerega omenjate, opažena, ustrezno zabeležena 
v pregledniški dnevnik ter tudi deloma sanirana s strani same 
pregledniške službe, kot preventivni ukrep. V nadaljevanju 
pa je v sklopu rednega letnega vzdrževanja cest na območju 
občine Vransko predvidena sanacija udarnih jam ter večjih 
posedanj cestišča, kamor sodi tudi poškodovani odsek ceste. 
Poškodovana mesta vozišča se bodo po predhodni 
odstranitvi starega, razpokanega in poškodovanega asfalta 
sanirala z vgradnjo vroče asfaltne zmesi, po potrebi tudi s 
predhodno ustrezno zamenjavo zgornjega ustroja cestišča, 
pri čemer pa se bodo dela izvajala po prioritetnem vrstnem 
redu glede na kategorizacijo ceste, nevarnostjo ter obsegom 
poškodovanega cestišča. 
 
- Možnost postavitve prometnega ogledala na JP 992 481 
Podgrad-Križnik v naselju Male Prapreče? 
Župan je odgovoril, da je problem pridobitev soglasja lastnika 
zemljišča na katerem bi se ogledalo postavilo. V kolikor 
soglasja ne bo, se ogledala žal ne bo dalo postaviti. 
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- Kako je s postavitvijo nove transformatorske postaje v 
naselju Male Prapreče? 
 
Župan je odgovoril, da je za transformatorsko postajo že 
izdano gradbeno dovoljenje, je pa bila v tem tednu v naselju 
Male Prapreče vgrajena nova hidroforna postaja, za 
zagotavljanje normalnih tlakov v vodovodnem omrežju.  
 
- Kdaj se bo opravilo čiščenje prepustov na LC 490 112 
Prapreče-Lipa predvsem na relaciji Kale-Vologa? 
 
Župan je odgovoril, da je cesta Prapreče-Lipa lokalna cesta, 
ki je v skladu s pravilnikom o cestah enkrat tedensko 
pregledana s strani koncesionarja oziroma preglednika, se 
pa na cestah intenzivno dela, saj  so  bile v tem času vse 
ceste pomedene, odstranjen je bil ves posipni material, 
nasutih je bilo tudi več kilometrov bankin, čistijo se prepusti 
in iztoki. Glede na pravilnik o cestah, ki je bil sprejet v 
lanskem letu in je izrazito strog, se lokalne ceste 
pregledujejo enkrat tedensko, javne poti enkrat na štirinajst 
dni, zbirne krajevne ceste in cesta do poligona, ki ja zelo 
obremenjena, pa dvakrat tedensko. 
V pravilniku je med drugim tudi navedenih nekaj določil, z 
izvajanjem  katerih, preglednik sproti v sklopu pregleda 
zagotovi normalno prevoznost ceste. 
 
b) Monika Vrankar 
 
- Kako je z odpravo napake na  hidrantu v  Zg. Limovcah? 
 
Župan je odgovoril, da se občani v Limovcah oskrbujejo z 
vodo iz zasebnih vodovodov, vzdrževanje le teh,  je 
obveznost članov zasebnih vodovodnih skupnosti. V mesecu 
požarne varnosti so gasilci opravili preglede vseh hidrantov v 
občini Vransko. Na podlagi teh poročil je občina vse 
upravljavce vodovodov katerih hidranti so bili v okvari, pisno 
pozvala k odpravi napak. V veliki  meri je bilo za odpravo 
napak pozvano Javno komunalno podjetje Žalec, nekaj je 
bilo pozvanih tudi zasebnih lastnikov. V prejšnjem tednu so 
skušali napako na tem hidrantu odpraviti, vendar je prišlo do 
spora med občani, tako da so bila dela ustavljena. Občina 
žal nima pristojnosti, da posega v zasebne vodovode, lahko 
se pa občani prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje 
investicij v zasebne vodovode na območju občine Vransko v 
letu 2017, ki je objavljen na spletni strani občine Vransko in 
si s pomočjo pridobljenih sredstev tako uredijo oskrbo z 
vodo. 
 
c) Anica Jagodič 
 
- Ali bo v bodoče v občini Vransko kakšen razpis za 
sofinanciranje na področju kmetijstva? 
 
Župan je odgovoril, da v proračunu za leto 2017 ni 
predvidenih sredstev za sofinanciranje na področju 
kmetijstva. Razpise za sofinanciranje na področju kmetijstva 
objavlja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, na 
katere se lahko kmetje prijavljajo in tako pridobijo sredstva. 
Do 5.5.2017 je odprt razpis oziroma »1. Javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, 
Polzela, Tabor, Vransko in Žalec », kjer je možno kandidirati. 
Na temo razpisa LAS SSD, je danes se pravi 11.4.2017, 
potekala delavnica (povabilo na delavnico je bilo javno 
objavljeno v Informatorju), katere se ni udeležil nihče od 
potencialnih kandidatov za prijavo. Zaradi aktualnih finančnih 
težav na državnem nivoju  občina Vransko zadnjih sedem 
let, žal nima planiranih namenskih sredstev za spodbujanja 
kmetijstva. 
 

č) Jože Matko 
 
- Kako daleč je sanacija mostu na regionalni cesti R2-447 v 
Brodeh? 
 
Župan je odgovoril, da je bila pobuda za hitrejšo ureditev že 
posredovana na Direkcijo RS za ceste. Direkcija je naredila 
začasni popravljalni ukrep za most, sanirali so temelje 
mostu. Postavljanja prometne signalizacije na regionalnih 
cestah, žal ni občinska pristojnost. Vprašanje se bo ponovno 
posredovalo na Direkcijo RS za ceste.  
 
d) Marjan Pečovnik 
 
- Kdaj bo dokončan most do AMZS Centra varne vožnje 
Vransko 
 
Župan je odgovoril, da je občina pridobila še dodatno 
služnost, tako da bi se  bo lahko s strani Direkcije RS za 
vode opravil pregled in kvalitetni prevzem opravljenih del na 
vodni infrastrukturi. 
Na podlagi teh pregledov bi naj  Direkcija RS za vode izdala 
soglasje za izgradnjo mostu, ki je potrebno za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Dela naj bi se po pridobljenem 
gradbenem dovoljenju zaključila nekje v 60-ih dneh. 
 
e) Ksenija Rovan Krivec 
 
- Kaj je novega na področju otroškega in mladinskega 
zobozdravstva v občini Vransko 
 
Župan je povedal, da je bila občina Vransko  s strani Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje  
(v nadaljevanju ZZZS,  OE Celje ) obveščena, da so iz 
Zdravstvenega inšpektorata RS, OE Celje v reševanje prejeli 
odstopljeno prijavo, katera je bila iz občine posredovana na 
njihov naslov že v mesecu marcu. Na podlagi prijave, bo 
ZZZS, OE Celje opravil strokovni in finančni nadzor. Konec 
meseca maja, po preteku  60-ih dni , ko je odvetnik občine 
Vransko poslal obvestilo oziroma opozorilo zobozdravnici 
Majdi Gorenjak, dr., dent. med.,  bo  s strani občine Vransko 
izdana tudi odločba o odvzemu koncesije. Župan je še 
povedal,  da je Svet JZ Osnovna šola Vransko-Tabor,  na 
svoji zadnji seji sprejel sklep, da se prekine vsakršno 
sodelovanje z zobozdravnico Majdo Gorenjak, dr., dent. 
med. in da želi, da se zobozdravstvena obravnava otrok 
opravlja  pri drugem zobozdravniku, prav tako tudi 
sistematski pregledi.  Sistematski pregledi predšolskih otrok 
in učencev OŠ Vransko-Tabor se bodo opravljali v 
kasnejšem obdobju.  
 
K točki 3 Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ 
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za 
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2016 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in povabil prisotne 
predstavnike h kratki besedi, ki so podali obrazložitev v 
sledečem vrstnem redu: 
 
1. JZ Zdravstveni dom »Jožeta Potrate« Žalec 
V razpravi po končani obrazložitvi Marjana Goloba je 
sodeloval svetnik Jože Matko, ki je vprašal po možnosti  
povečanega števila ur delovanja laboratorija v Zdravstveni 
postaji Vransko. 
Marjan Golob je povedal, da za enkrat zaradi same 
organizacije dela žal ni mogoče povečati ur delovanja 
laboratorija v Zdravstveni postaji Vransko. 
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2. Osnovna šola Vransko-Tabor 
Majda Pikl je med drugim v obrazložiti izpostavila 
problematiko izvajanja mladinskega zobozdravstva v Občini 
Vransko. Povedala je, da so s strani šole zaradi trenutnih 
razmer odpovedali sistematske preglede pri zobozdravnici 
Majdi Gorenjak dr. dent. med.. Marjan Golob je predlagal, da 
bi se lahko v Zdravstvenem domu Žalec za ta namen se 
pravi za sistematske preglede predšolskih otrok in učencev 
OŠ Vransko-Tabor dogovorili za poseben termin pregledov 
in bi lahko za enkrat na ta način rešili problematiko 
sistematskih pregledov. 
 
3. Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica 
Vransko 
Obrazložitev je podala Valerija Jerman. Razprave po končani 
obrazložitvi ni bilo.  
 
4. Zavod za kulturo, šport in turizem Vransko 
Obrazložitev je podala Suzana Felicijan Bratož. Razprave po 
končani obrazložitvi ni bilo. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnimi poročili Javnih 
zavodov za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 213 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
predloženimi poročili o poslovanju za leto 2016, 
naslednjih javnih zavodov: 
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,  
- UPI LU Žalec,  
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,  
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,  
- II. Osnovne šole Žalec, 
- OŠ Vransko – Tabor,  
- ZKTŠ Vransko. 
 
K točki 4 Soglasje k spremembam in dopolnitvam 
Statuta Zdravstvenega doma «dr. Jožeta Potrate« Žalec 
 
Župan je predal besedo Marjanu Golobu, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kater ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o soglasju k spremembam in 
dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma «dr. Jožeta 
Potrate« Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 214 
Občinski svet Občine Vransko je podal soglasje k 
spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega 
doma «dr. Jožeta Potrate« Žalec v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 5 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za 
leto 2016 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Kseniji Rovan 
Krivec. Prispele pobude za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2016 je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja obravnavala na svoji 10. seji 
dne 6.4.2017. 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o podelitvi priznanj Občine 
Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 215 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za 
leto 2016 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 

• grb Občine Vransko  
1. Ivanu Izlakarju, Jeronim 59, 3305 Vransko – za 

izjemen prispevek k razvoju planinstva v občini Vransko 
2. Janezu Kropivšku, Jeronim 32, 3305 Vransko – za 

izjemen prispevek k razvoju čebelarstva v občini 
Vransko 

• plaketa Občine Vransko 
1. Župnijski Karitas Vransko – ob 25-letnici delovanja 

na humanitarnem področju 
2. Kmetiji Novak, Zajasovnik – za dolgoletno uspešno 

delovanje in odličnost na področju sirarstva in reje 
drobnice 

3. Folklornemu društvu Vransko – ob 10-letnici 
delovanja na kulturnem področju 

• priznanje Občine Vransko 
1. Ivanu Hrastovcu ml., Prapreče 19c, 3305 Vransko – 

za izjemne športne dosežke 
 
K točki 6 Obravnava pobude Čebelarske zveze Slovenije 
za podaritev medonosnih rastlin novorojenčkom v 
občini Vransko 
 
Župan je  podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Jože Matko, Vid Križnik in Ivan Kokovnik. 
Sledilo je glasovanje o pobudi Čebelarske zveze Slovenije 
za podaritev medonosnih rastlin novorojenčkom v občini 
Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 216 
Občinski svet Občine Vransko sprejme pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije za obdarovanje 
novorojenčkov v občini Vransko z medonosno sadiko. 
 
K točki 7 Obravnava vloge Čebelarskega društva 
Vransko za sofinanciranje pri nakupu prapora 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o sofinanciranju Občine Vransko pri 
nakupu prapora Čebelarskega društva Vransko: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 217 
Občinski svet Občine Vransko je potrdil sofinanciranje 
občine Vransko pri nakupu prapora Čebelarskega 
društva Vransko, v višini 500€. 
 
K točki 8 Razno: 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


