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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 25. APRIL 2017               Številka 66/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

ZAPISNIKI 
 
1. ZAPISNIK 16. redne seje občinskega sveta 

2. ZAPISNIK 2. izredne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
3. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je izdala dopolnilno odločbo glede ugotavljanja, 
preprečevanja in zatiranja aviarne influence 
 
 
 

Z A P I S N I K I 

1. Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 14.2.2017, 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 in 
Marjan Pečovnik (od 20.01) 
- opravičeno odsotna članica Občinskega sveta: Alenka 
Lebeničnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman in 
Mateja Godler 
-  Zavod sv. Rafaela Vransko; Mojca Hrastnik 
-  mediji: / 

 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:  
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 194 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.12.2016 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi 
organizacijske enote Zdravstveni dom  »dr. Jožeta  
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center 
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda  Zdravstveni dom 
»dr. Jožeta Potrate« Žalec (hitri postopek)  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko (hitri postopek) 
5. Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode 
v Občini Vransko (hitri postopek) 
6. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št. 
626/1, k.o. Prekopa (drugo branje in sprejem) 
7. Obvezna razlaga 9. člena občinskega prostorskega 
načrta za gradnjo objektov na območju kmetijskega 
zemljišča  
8. Mnenje o kandidatih za direktorja/direktorico UPI – 
ljudske univerze Žalec 
9. Imenovanje člana komisije za izvedbo razpisa 
INOVATOR LETA SSD 2016 
10. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svetu 
zavoda II. OŠ Žalec 
11. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z 
veljavnostjo od 01.03.2017 
12. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 
2016 za storitev POMOČ NA DOMU 
13. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 
13.12.2016 
 
Na predloženi zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.12.2016: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 195 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.12.2016 
v predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili 
naslednji svetniki: 
 
1. Anica Jagodič  
 
- Ali imajo v  občini Vransko mlade družine v primeru, da 
imajo stanovanjski kredit, kakšno dodatno olajšavo pri plačilu 
vrtca? 
 
Župan je odgovoril, da plačilo vrtca staršev določajo oziroma 
izračunavajo na Centru za socialno delo na podlagi podatkov 
iz uradnih evidenc. Kakršnekoli olajšave z zvezi z omenjeno 
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zadevo zakon za enkrat  ne dopušča, zato tudi ni znano, da 
bi druge občine to upoštevale. 
 
2. Marjan Pečovnik 
 
- Zahvalil se je za postavljeno luč javne razsvetljave pri 
mostu Inde in vprašal kako bo rešen dostop do plezalne 
stene in privatnih zemljišč pri Inde d.d.. 
 
Župan je odgovoril, da je na to temo prejšnji teden v torek 
(6.2.2017) potekal sestanek pri Ermini Bajuk, stečajni 
upraviteljici Inde d.d. v stečaju. Ugotovljeno je bilo, da so ta 
zemljišča sestavni del stečajne mase, za katere bo 
opravljena ponovna cenitev. Občina Vransko je za dostop do 
plezalne stene in dostop do privatnih zemljišč, ki so do sedaj 
potekala preko zemljišč Inde d.d., podala tudi izjavo o 
predkupni pravici. 
 
3. Jože Matko 
 
- Ali so dela na LC 490 124 Ropasija -Vransko zaključena 
oziroma, ali je možno skozi samo naselje Tešova postaviti še 
kakšno dodatno varnostno ograjo? 
 
Župan je odgovoril, da so dela že bila prevzeta in kjer je bilo 
s strani strokovne komisije ugotovljeno, da so odseki 
nevarni, je varnostna ograja že postavljena. Skozi samo 
središče naselja Tešova pa ni tako nevarnih odsekov, da bi 
morali biti zaščiteni z varnostno ograjo. 
 
- Ali je možno, da bi laboratorij v Zdravstveni postaji Vransko, 
deloval še kakšen dan več? 
 
Župan je odgovoril, da za enkrat ni mogoče, zahteva se bo 
ponovno posredovala na ZD Žalec. 
 
4. Sonja Cencelj 
 
- Kako se bo izvedla sanacija mostu v naselju male 
Prapreče? 
 
Župan je odgovoril, da je bil na tem mostu že opravljen ogled 
z Dejanom Zorkom in izvajalcem del podjetjem Škrablin. 
Dogovorjeno je bilo, da bo občina financirala fini asfalt, grobo 
podlago ter sanacijo udarne grbine pred mostom in za 
mostom, pa bo financiral Zorko Dejan. Dela se naj bi  izvedla 
takoj ob pričetku gradbene sezone. 
 
5. Ervin Pepel 
 
- Je podal pripombo glede izvajanja zimske službe v samem 
trgu Vransko in vprašal na podlagi kakšnega pravilnika 
oziroma zakona se zimska služba izvaja? 
 
Župan je odgovoril, da je v skladu z zakonodajo upravljavec 
cest občina Vransko, za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti 
in javnih površin imamo podpisano koncesijsko pogodbo, 
zimsko vzdrževanje cest pa se opravlja na podlagi javnega 
razpisa in nato sklenjenih pogodb z izvajalci. 
Zimsko vzdrževanje javnih površin v trgu Vransko je predmet 
koncesijske pogodbe, ki jo izvaja Energetika projekt d.o.o.. V 
zvezi z določilom za višino pluženja se le to ne izvaja v 
skladu s pravilnikom, ker bi v tem primeru lahko plužili šele, 
ko bi zapadlo 15 cm snega. V letošnjem letu je bil zelo velik 
problem zaradi izredno nizkih temperatur, saj sol skoraj ni 
delovala, zato tudi pločniki niso bili takoj očiščeni. 
 
- Kakšna je možnost sanacije brežin ob potoku Merinščica v 
središču trga Vransko? 
 

Župan je odgovoril, da so za sanacije brežin ob vodotokih 
pristojni obrežni lastniki, Direkcija RS za vode, pa poda 
soglasje za izvedbo del. 
 
K točki 11 Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na 
domu, z veljavnostjo od 01.03.2017 in k točki 12 Poročilo 
o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za 
storitev POMOČ NA DOMU 
 
Župan je podal kratko obrazložitev in predal besedo 
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je 
hkrati obrazložila 11. in 12. točko dnevnega reda, nato je 
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje ( k točki 11) o podaji soglasja k ceni 
storitve pomoč na domu, z veljavnostjo od 01.03.2017: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 196 
Občinski svet Občine Vransko je podal za storitev 
pomoč na domu, soglasje k ceni 16,30€ na uro. 
Subvencija iz proračuna znaša 11,82€ in cena za 
uporabnika storitve 4,48€ na uro.  
Cene veljajo od 1.3.2017 dalje. 
 
Sledilo je glasovanje ( k točki 12) o Poročilu o delu Zavoda 
sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za storitev POMOČ NA 
DOMU: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 197 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom 
o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za 
storitev POMOČ NA DOMU. 
 
K točki 3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom  »dr. 
Jožeta  Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni 
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda  
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (hitri 
postopek) 
 
Župan je podal podrobno obrazložitev in nato odprl razpravo 
v kateri so sodelovali Jože Matko, Ervin Pepel, Ksenija 
Rovan Krivec in Vid Križnik. 
Sledilo je glasovanje o ustavitvi postopka odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec (druga obravnava), ki je bil obravnavan na 
23. redni seji občinskega sveta, dne 18. decembra 2013 (ker 
ostale občine soustanoviteljice niso sprejele predmetnega  
odloka): 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 198 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se 
ustavi postopek obravnave odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« 
Žalec (druga obravnava), ki je bil obravnavan na 23. 
redni seji občinskega sveta, dne 18. decembra 2013 (ker 
ostale občine soustanoviteljice niso sprejele 
predmetnega odloka). 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote 
Zdravstveni dom  »dr. Jožeta  Potrate« Žalec iz Javnega 
zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega 
zavoda  Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (hitri 
postopek): 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 199 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi 
organizacijske enote Zdravstveni dom  »dr. Jožeta  
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center 
Celje in o ustanovitvi Javnega  zavoda  Zdravstveni dom 
»dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva in druga obravnava) v 
predlagani vsebini. 
 
K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko (hitri postopek) 
 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je predlog odloka obravnavala na svoji 9. seji. 
Po podani obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri ni nihče 
sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko: 10 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 200 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vransko v predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza 
pitne vode v Občini Vransko (hitri postopek) 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Ksenija Rovan Krivec, Jože Matko in Ervin 
Pepel. 
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o sofinanciranju stroškov 
prevoza pitne vode v Občini Vransko: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 201 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel Pravilnik o 
sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini 
Vransko v predloženem besedilu. 
 
K točki 6 Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko- 
zemljišče parc. št. 626/1, k.o. Prekopa (drugo branje in 
sprejem) 
 
Župan poda kratko obrazložitev in preda besedo Mariji 
Jerman, ki zadevo podrobneje predstavi, nato odpre 
razpravo v kateri ni nihče  sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o tehničnem popravku Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče 
parc. št. 626/1, k.o. Prekopa: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 202 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št. 626/1, k.o. 
Prekopa v predloženem besedilu. 
 
K točki 7 Obvezna razlaga 9. člena občinskega 
prostorskega načrta za gradnjo objektov na območju 
kmetijskega zemljišča 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobno 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali 
Jože Matko, Sonja Cencelj in Ivan Kokovnik. 

Sledilo je glasovanje o Obvezni razlagi 9. člena občinskega 
prostorskega načrta za gradnjo objektov na območju 
kmetijskega zemljišča: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:  
Sklep št. 203 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o obvezni 
razlagi 9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) za gradnjo 
kmetijskih objektov za potrebe kmetije na območju 
kmetijskih zemljišč v predloženem besedilu. Sklep 
prične veljati naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave občine Vransko. 
 
K točki 8 Mnenje o kandidatih za direktorja/direktorico 
UPI – ljudske univerze Žalec 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je predloge kandidatov obravnavala na svoji 9. 
seji, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o podaji pozitivnega/negativnega 
Mnenja o kandidatih za direktorja/direktorico UPI – ljudske 
univerze Žalec: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:  
Sklep št. 204 
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidatke 
za direktorico UPI – Ljudske univerze Žalec Franje 
Centrih, glede na predstavljen program vodenja v 
obdobju 2017-2022, mogoče pričakovati uspešno 
vodenje javnega zavoda, zato daje pozitivno mnenje k 
njeni kandidaturi. 
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidata 
za direktorja UPI – Ljudske univerze Žalec Stanislava 
Žlofa, glede na predstavljen program vodenja v obdobju 
2017-2022, mogoče pričakovati uspešno vodenje 
javnega zavoda, zato daje pozitivno mnenje k njegovi 
kandidaturi. 
 
K točki 9 Imenovanje člana komisije za izvedbo razpisa 
INOVATOR LETA SSD 2016 
 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je podala podrobno obrazložitev in povedala da 
so člani komisije soglasno potrdili predlog, da se kot člana 
imenuje Matko Jožeta. Jože Matko je na sami seji omenjene 
komisije podal tudi ustno soglasje h kandidaturi. Župan je po 
obrazložitvi odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o imenovanju člana komisije za izvedbo 
razpisa INOVATOR LETA SSD 2016: 9 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 205 
Občinski svet Občine Vransko v komisijo za izvedbo 
razpisa INOVATOR LETA SSD 2016 imenuje Matko 
Jožeta. 
 
K točki 10 Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v 
svetu zavoda II. OŠ Žalec 
 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je podala podrobno obrazložitev in povedala da 
so člani komisije soglasno potrdili predlog, da se kot 
predstavnico ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec, 
imenuje Sonjo Cencelj, ki je na sami seji podala ustno 
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soglasje k imenovanju. Župan  je po obrazložitvi odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o imenovanju predstavnika 
ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec: 9 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 206 
Občinski svet Občine Vransko v svet zavoda II. Osnovne 
šole Žalec, za mandatno obdobje od 6. 3. 2017 do 5. 3. 
2021, kot predstavnico občin ustanoviteljic javnega 
zavoda, imenuje Sonjo Cencelj. 
 
K točki 13 Razno (obravnava vloge Nogometnega kluba 
Vransko za nakup kosilnice za potrebe košnje 
nogometnega igrišča) 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Vid Križnik, Anica Jagodič, Marjan Pečovnik, Ivan 
Kokovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Ervin Pepel in Ksenija 
Rovan Krivec. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa sofinanciranju 
nakupa kosilnice: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 207 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep, da se iz 
občinskega proračuna, za nakup kosilnice nameni 500€. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Številka: 0320/2017                                             
Vransko, 14. 2. 2017  
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r.    

 

 
2. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  

 
ki je bila v torek, 21.2.2017, 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Marjan Pečovnik, Ervin 
Pepel, Sonja Cencelj, Maja Presekar, Monika Vrankar, Anica 
Jagodič, (od 20.05): Alenka Lebeničnik, Jože Matko, Ivan 
Kokovnik in Vid Križnik 
- opravičeno odsotna članica Občinskega sveta: Ksenija 
Rovan Krivec 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan in Mateja Godler 
-  mediji: Ksenija Rozman 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:  10 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 208 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 2. 
izredne seje, kot sledi: 
1. Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora 
 
K točki 1 Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora 
 
Župan je podal podrobno obrazložitev, nato je odprl 
razpravo, v kateri je sodelovala Alenka Lebeničnik. 
Sledilo je glasovanje o Obvezni razlagi 21. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 
3.6.5 opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 209 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Obvezno razlago 
21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko, poglavja 3.6.5 opredelitve podrobnejše 
namenske rabe prostora, za območje prostorske enote 
VR13-1g/SS4 v predloženem besedilu. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45. 
 
Številka: 0320/2017                                             
Vransko, 21. 2. 2017  
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 

 

O B V E S T I L A 

3. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je izdala dopolnilno odločbo glede ugotavljanja, 
preprečevanja in zatiranja aviarne influence 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 
dne 3. 4. 2017 izdala dopolnilno odločbo glede ugotavljanja, 
preprečevanja in zatiranja aviarne influence (ptičje gripe). 

Odločbo najdete na spletni povezavi: 
http://www.mojaobcina.si/prenosi/novice/vransko/85036_dop
olnilnaodlocba3.4.2017.pdf 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


