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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. MAREC 2018              Številka 75/2018 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Vransko 

2. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2018 

3. SKLEP o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih 
na območju Občine Vransko 

4. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu v občini Vransko za leto 2018 

ZAPISNIKI 
 
5. ZAPISNIK 21. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

 

A K T I 

1. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 
Vransko 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) 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 22. redni seji dne 13. 3. 2018 sprejel 
 

S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Vransko 
 

I. 
 
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Vransko v 
sestavi: 

 
 predsednica: Brigita Miklavc, Vransko 179, 3305 Vransko 
 namestnica predsednice: Lidija Goričan, Brode 24 a, 

3305 Vransko 
 članica: Katjuša Lesjak, Vransko 152 a, 3305 Vransko 

 namestnica članice: Špela Pečovnik, Brode 24 b, 3305 
Vransko 

 članica: Damijana Podbregar, Vransko 14, 3305 Vransko 
 namestnica članice: Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, 

3305 Vransko 
 član: Jože Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko 
 namestnik člana: Emil Jelen, Vransko 175, 3305 Vransko 

 
II. 

 
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno 
obdobje štirih let. 
 

III. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave občine Vransko«. 
 
Številka: 0410/2018                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 3. 2018                            Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

2. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2018 

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO) in 8. in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave 
Občine Vransko, št.  21/12, 46/15 in 54/16), je Občinski svet 
Občine Vransko na 22. redni seji dne 13. 3. 2018 sprejel 
naslednjo 
 

D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2018 
 

1. člen 

Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2018, sprejet na 21. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 21. 12. 2017 tako, da 
se dopolni tč. 1 -  pridobivanje nepremičnega premoženja -  
kot sledi: 

Doda se nova točka 8. in 13. : 
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Zap.
št. 

Lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine 

Velikost 
nepremičnine 

m² 

Vrednost 
nepremični-

ne  
v € 

8. poslovni prostor 
bivše banke  v 
kulturnem domu 
Vransko 

parc.št. *6/1, 
k.o.  Vransko 
prodaja deleža 
37/441 

66,30 m2 41.470,00 € 

9. stavbna zemljišča 
1. zemljišča pri 
OŠ, 

parc. št. 96/0, 
k.o.  Vransko 
parc. št. 106/5, 
k.o. Vransko 
parc. št. 106/6, 
k.o.  Vransko 

2176 m² 

870 m² 

1574 m² 

9.234,00 € 

4.594,00 € 

6.589,00 € 

10. stavbna zemljišča 
JP št. 916221 
Videm – Zalokar) 

parc.št. 328, 
k.o. Vransko 
parc.št. 36/2, 
k.o.  Vransko 

45 m² 

500 m² 

475,00 € 

2.640,00 € 

11. stavbno zemljišče 
nekategorizirana 
cesta pri graščini 
Brode, 

parc.št. 810/1,  
k. o. Tešova 

258 m² 2.725,00 € 

12. stavbno zemljišče 
JP  št. 916022  
Čeplje – poligon, 

parc. št. 2639/2 
k.o. Prekopa 

724 m² 3.918,00 € 

13. stavbna zemljišča 
JP  št. 916231   
Obrtna cona 
Čeplje 

parc. št. 686/4, 
k.o. Prekopa 
parc. št. 682,  
k.o. Prekopa 
parc.št.679/4,  
k.o. Prekopa 

1664 m² 

1890 m² 

110 m² 

16.640,00 € 

18.900,00 €      

1.100,00 € 

 

2. člen 

Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem ostanejo nespremenjene. 

3.  člen 

Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2018                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 3. 2018                            Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
3. Sklep 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, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. 
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF,  57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 
– ZUPŠ in 75/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je 

Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 13. 3. 
2018 sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 

dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji  
v vrtcih na območju Občine Vransko 

 

1. člen 
 
Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko – Tabor, 
OE Vrtec Vransko od 1.3.2018 dalje znašajo mesečno na 
otroka: 
 
Program 6 do 9 ur in vsi obroki prehrane                                

za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let)     420,84 EUR 

za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)     366,07 EUR 
 

2. člen 

Stroški živil v cenah programov znašajo 1,60 EUR na dan. 
Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 
odstotek živil, skladno z odločbo. Vrtec prične z odštevanjem 
stroškov živil 1. dan otrokove odsotnosti, in sicer s številom 
enega obroka. 

3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko 
uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka 
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška 
odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena 
do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred 
počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo 
starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega 
dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 
rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo 
staršev za otroka iz državnega proračuna.  

4. člen 

Občina Vransko prizna dodatni popust oziroma nižje plačilo 
za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v 
primeru bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30 
koledarskih dni ali več, v višini 30% na izračunano ceno 
plačila po veljavni odločbi, s katero je določen plačilni razred.  

Starši lahko za dodatno znižanje zaprosijo enkrat v šolskem 
letu na osnovi podane vloge za znižanje in predloženega 
zdravniškega potrdila. 

5. člen 

Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena tega 
sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v OE Vrtec 
Vransko.  
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6. člen 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 
plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen, 
in do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni. 

7. člen 

Občina Vransko bo za otroke, za katere je po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, 
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve 
vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu. 

8. člen 

Starši, ki imajo vključene otroke v OE Vrtec Vransko in 
nimajo stalnega prebivališča v Občini Vransko, do  
dodatnega znižanja plačila in rezervacije iz  3. in 4. člena 
tega sklepa niso upravičeni, oziroma le s soglasjem  občine, 
ki je po veljavnih predpisih dolžna kriti razliko do polne cene 
storitev. 

9. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cene programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 
33/2013, 44/2014, 52/2015, 67/2017). 

10. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski  informator - Uradne 
objave Občine Vransko«, uporablja pa se  od 1. 3. 2018. 

Številka: 6020-01/2018                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 3. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu v občini Vransko za leto 2018 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 38. 
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 22. redni seji dne 13. 3. 2018 sprejel 
 

S K L E P 
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 

na domu v občini Vransko za leto 2018 
 

I. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v višini 17,41 EUR na uro storitve od 
1. 3. 2018 dalje. 

II. 

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 12,41 
EUR na uro storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 5,00 EUR na uro storitve in 
se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za 
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni 
Center za socialno delo. 

Cena za samoplačnike je 17,41 EUR na uro storitve. 

III. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko« in se uporablja od 1. 3. 2018. 

Številka: 1221-01/2018                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 3. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

5. Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

Z A P I S N I K 
21. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
 
ki je bila v torek, 12.12.2017, 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, Sonja Cencelj, Ivan 
Kokovnik, Vid Križnik, Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik, 
Ksenija Rovan Krivec  
(od 20.05), Monika Vrankar (od 20.05) 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič, Rudi Pušnik in Mateja Godler 
- ostali prisotni : Matjaž Zakonjšek, JKP d.o.o. in  
predstavnika podjetja GLOBAL AVTO d.o.o. Samo Feštajn in 
Nevena Teja Gorjup svetovalka družbe Žonta d.o.o. in 
GLOBAL AVTO d.o.o. 
-  mediji: Ksenija Rozman in Lea Komerički 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je  predlagal razširitev dnevnega reda 21. redne seje 
Občinskega sveta občina Vransko in sicer tako, da se na 
dnevni red uvrsti nova točka, kot sledi: 

- za predlagano točko 13, Sklep o višini enkratne 
denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za 
leto 2018 in leto 2019 (obravnava in sprejem), se 
uvrsti nova  dodatna točka 14, ki se glasi: 

14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja številka: 
35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017 
 
Dosedanja točka 14 se ustrezno preštevilči. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 9 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 259 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno novo točko: 
14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja številka 
35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti: 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 260 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.10.2017 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2018 – 
redni postopek (II. branje in sprejem) 
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2019 – 
redni postopek (II. branje in sprejem) 
5. Odlok o programu  opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek (II. 
branje in sprejem) 
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (obravnava in sprejem) 
7. Sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine 
odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so 
gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti 
(obravnava in sprejem) 
8. Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v organih 
upravljanja javnih zavodov (obravnava in sprejem) 
9. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št. 
2636/19, k.o. Prekopa– redni postopek (II. branje in 
sprejem) 
10. Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem 
načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob 
avtocestnem priključku Čeplje– redni postopek (II. 
branje in sprejem) 
11. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2018 
(obravnava in sprejem) 
12. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2018 (obravnava in 
sprejem) 
13. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2018 in leto 2019 
(obravnava in sprejem) 
14. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja številka: 
35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017 
15. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 
17.10.2017 
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 17.10.2017: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 261 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 20. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.10.2017 
v predloženem besedilu. 

K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili 
naslednji svetniki: 
 
a) Sonja Cencelj 
 
Povedala je, da je bila s strani stanovalcev Vologe 
opozorjena na slabšo prevoznost  ceste na relaciji Vologa-
Orehovec, zato je prosila za pregled tega cestnega odseka 
in sanacijo, v kolikor je ta potrebna. 
 
Župan je odgovoril, da omenjeni cestni odsek spada med 
gozdne ceste, sanacija se bo uvrstila v program sanacij 
gozdnih cest za leto 2018 opravil, pa se bo tudi ogled. 
 
b) Jože Matko 
 
Zanimalo ga je, kdaj se bo postavila varovalna ograja na LC 
490 123 Čreta-Ropasija, pred odcepom za Prilope? 
 
Župan je odgovoril, da je trenutno naročena postavitev 
ograje (cca 1100m) na LC  490 211 Ločica-Zaplanina-
Limovce . Naročilo je bilo izdano že v septembru, dela pa naj 
bi bila izvedene v decembru, žal je izvajalec izjemno 
zaseden, zato še na izvedbo del čakamo. Takoj, ko bo 
mogoče se bodo dela nadaljevala tudi na ostalih cestnih 
odsekih. 
 
c) Marjan Pečovnik 
 
Podal je pobudo, da se v primeru poledenelih površin okoli 
Zdravstvene postaje Vransko in osnovne šole, le te posujejo 
s posipnim materialom, da ne bi prišlo do kakšnih padcev 
oziroma poškodb.  
 
Župan je odgovoril, da je za posipanje površin okoli šole 
zadolžen hišnik šole, za površine okoli zdravstvene postaje, 
pa hišnik zdravstvenega doma, pobuda se bo posredovala 
na pristojne izvajalce del. 
 
Župan je predlagal, da se po zaključeni obravnavi 2. 
točke  dnevnega reda obravnava 14. točka, svetniki so 
se s predlogom strinjali. 
 
K točki 14 Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja 
številka: 35472-37/2016-14 z dne 05.12 2017 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, ki je pojasnil 
problematiko v zvezi z izdanim okoljevarstvenim 
dovoljenjem, nato je s strinjanjem svetnikov predal besedo 
Neveni Teji Gorjup svetovalki družbe Žonta d.o.o., in Global 
Avto d.o.o., ki je podrobneje predstavila poslovno vizijo 
podjetij, ter kakšni so načrti s katerimi bi obe družbi želeli 
aktivno sodelovati v razvoju občine Vransko. Sledila je 
petnajstminutna prekinitev seje, med katero so si člani 
občinskega sveta ogledali prostore oziroma halo nekdanjega 
podjetja KIV d.d., v kateri podjetje Global Avto d.o.o. izvaja 
svojo dejavnost. Po končanem ogledu je svoje stališče 
obrazložil še lastnik obeh družb Samo Feštajn. V kasnejši 
razpravi je sodelovala svetnica Alenka Lebeničnik. 
Župan  je še povedal, da se  je problematika obravnavala 
tudi na skupni seji Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe in Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je potekala 
pred 21. redno sejo Občinskega sveta , nato je predal 
besedo predsednikoma odborov Ervinu Pepelu in Alenki 
Lebeničnik. Ervin Pepel je občinski svet seznanil s predlogi, 
katere so člani obeh odborov soglasno potrdili na skupni seji. 
 
Sledilo je glasovanje: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 262 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z 
Okoljevarstvenim dovoljenjem  št. 35472-37/2016-14 z 
dne 5.12.2017, ki ga je Ministrstvo RS za okolje in 
prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana 
izdalo upravljavcu GLOBAL AVTO d.o.o. Zgornji Prhovec 
7, Izlake ter  pooblastil župana in občinsko upravo, da 
uporabi vsa pravna sredstva za razveljavitev 
omenjenega okoljevarstvenega dovoljenja za razgradnjo 
izrabljenih vozil in predelavo nevarnih odpadkov. 
Prav tako je občinski svet pooblastil  župana in občinsko 
upravo, da pripravi vse potrebno za izvedbo peticije 
proti predelavi nevarnih odpadkov v trgu Vransko. 
 
K točki 3 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2018 
– redni postopek (II. branje in sprejem) 
 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri je 
sodelovala Alenka Lebeničnik. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o proračunu občine 
Vransko za leto 2018: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 263 
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine 
Vransko za leto 2018  v predloženem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2019 
– redni postopek (I. branje) in  
 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri sta 
sodelovala Alenka Lebeničnik in Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o proračunu občine 
Vransko za leto 2019: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 264 
Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine 
Vransko za leto 2019  v predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Odlok o programu  opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica-
Dolinšek (II. branje in sprejem) 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o programu  
opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske 
gradnje Podgorica-Dolinšek: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 265 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
programu  opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
stanovanjske gradnje Podgorica - Dolinšek v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 6 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode (obravnava in sprejem) 
 
Župan je predal besedo Matjažu Zakonjšku direktorju 
Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Žalec , ki je podal 

podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 266 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Občini Vransko v predlagani obliki. Spremenjene cene 
veljajo od 01.01.2018 dalje. 
 
K točki 7 Sklep o višini subvencioniranja cene 
omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode za 
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti (obravnava in sprejem) 
 
Župan je predal besedo Matjažu Zakonjšku direktorju 
Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Žalec , ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o višini 
subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja 
odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 267 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o višini 
subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja 
odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti v višini 10% od 
1.1.2018 dalje. 
 
K točki 8 Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov 
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v 
organih upravljanja javnih zavodov (obravnava in 
sprejem) 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Navodila o delovanju 
skupnih predstavnikov občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 268 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Navodilo o 
delovanju skupnih predstavnikov občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v organih upravljanja 
javnih zavodov v predloženem besedilu. 
 
K točki 9 Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko- 
zemljišče parc. št. 2636/19, k.o. Prekopa– redni postopek 
(II. branje in sprejem) 
 
Župan je predal besedo Mariji  Jerman, ki je podala 
podrobnejšo  obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
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Vransko-zemljišče parc. št. 2636/19, k.o. Prekopa: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 269 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dopolnjen Sklep 
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko-zemljišče parc. št. 2636/19, k.o. 
Prekopa v predloženem besedilu. 
 
K točki 10 Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob 
avtocestnem priključku Čeplje – redni postopek (II. 
branje in sprejem) 
 
Župan je predal besedo Mariji  Jerman, ki je podala 
podrobnejšo  obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem  
popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-
trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 270 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za 
poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem 
priključku Čeplje v predloženem besedilu. 
 
K točki 11 Sklep o povprečni gradbeni ceni in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2018 
(obravnava in sprejem) 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri 
ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o povprečni 
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 
2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 271 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
K točki 12 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2018 (obravnava in 
sprejem) 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o vrednosti točke za 
določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za območje  Občine Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 272 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu. 

K točki 13 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2018 in leto 2019 
(obravnava in sprejem) 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri 
ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje : 
 
- o  sprejemu Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 273 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini 
Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
-  o sprejemu Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2019: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 274 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini 
Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
K točki 15 Razno 
 
Vida Križnika je zanimalo, če v kotlovnici za ogrevanje 
delujeta oba kotla ali so kakšne težave? 
Župan je odgovoril, da težav naj ne bi bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.50. 
 
Številka: 0320/2017                                             
Vransko, 12. 12. 2017 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


