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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 26. april 2012                Številka 18/2012               

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč 
družini na domu v Občini Vransko za leto 2012 
 
2. LETNI NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Občine Vransko za leto 2012 

ZAPISNIKI 

 
3. ZAPISNIK 9. redne seje Občinskega sveta občine 
Vransko  

4. ZAPISNIK 7. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja   

5. ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

OBVESTILA 

 
6. OBVESTILO o prevzemanju zapuščenih in 
odsluženih motornih vozil 
 

AKTI 

1. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu v Občini Vransko za leto 2012 
 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Ur .l. RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in  16. Člena Statuta Občine 
Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10 in 53/19,  je Občinski svet 
Občine Vransko na  9. redni seji dne 17.04.2012  sprejel  

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

domu v Občini Vransko za leto 2012 

1. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 15,95 EUR na uro 
storitve od 01.03.2012 dalje. 

2. 

Subvencija občine k ceni storitve znaša skupaj 8,45 
EUR/uro. 

3. 

Prispevek uporabnika znaša 7,50 EUR/uro in se lahko še 
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center 
za socialno delo.  

4. 

Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«, uporablja pa se  od 01. marca 2012 dalje 
do sprejema novega sklepa. 

Številka: 1221/2012 
Vransko, 18. 4. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Občine Vransko za leto 2012 

Na podlagi 11. In 41. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 86/10), 7. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Ur.l. RS, št. 34/11), 13. člena Zakona o javnih financah 
(Ur.l. RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko, je Občinski svet Občine Vransko na 9. 
redni seji dne 17. aprila 2012 sprejel naslednji 

L E T N I   N A Č R T 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2012 
 

1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA 

Pravna podlaga: 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
34/11).  

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet 
samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa 
pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne 
skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za 
nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod 
določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje 
proračuna. 
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Odplačni način pridobitve lastninske pravice na 
nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev 
je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od 
uveljavitve proračuna uskladi letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja s sprejetim proračunom. 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se 
lahko med letom spremeni ali dopolni. 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema 
podatke o: 
– okvirni lokaciji, 
– okvirni velikosti, 
– vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, 
stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišče), 
– predvidenih sredstvih, 
– ekonomski utemeljenosti. 

PRIDOBIVANJA 

Namen: 

Občina Vransko bo z namenom in ciljem zadovoljevanja in 
izpolnjevanja javnega interesa v letu 2012 pridobivala 
določeno nepremično premoženje, predvsem zemljišča.  

Občina je investitorica določenih objektov in javne 
komunalne infrastrukture na svojih zemljiščih. Za izvedbo 
vseh predvidenih investicij pa potrebuje še dodatno 
nezazidano stavbno in drugo zemljišče, ki je v lasti pravnih 
oziroma fizičnih oseb.  

Velik del programa pridobivanja zemljišč predstavljajo 
zemljišča po katerih že potekajo kategorizirane lokalne 
ceste in javne poti in bo občina z nakupom le teh le uredila 
zemljiškoknjižno stanje z dejanskim namenom. 

Ker je občina zelo omejena s finančnimi sredstvi, bo 
prioritetno na proračunski postavki pridobivanje in 
razpolaganje s premoženjem občine, zaključila postopke in 
poravnala obveznosti po programih iz preteklega obdobja.  

Predlog pridobivanja novih nezazidanih stavbnih in 
drugih zemljišč: 

- za potrebe urejanja javne komunalne infrastrukture-
uskladitev dejanskega   stanja: 

1. odkup parcele parcelna številka 632/2 k.o. Tešova last  
Horvat Pristolič Martine in Pristolič Marije, Brode 18, 3305 
Vransko, površine 305 m2 po enotni ceni 7 (sedem) €/m2;  
Zemljišče v naravi predstavlja del javne poti Brode3-Grič in 
je nujno potrebno za nemoten dostop do stanovanjskih 
objektov na tej lokaciji. Predvidena vrednost je 2.135,00 €; 

2. odkup dela parcel 11/1, 292/1 in 292/5 k.o. Vransko, 
lastnik INDE Vransko; parcele v naravi predstavljajo 
zemljišče, na katerem je zgrajen most na Podgrajščici in 
dve dovozni cesti; (za zemljišče 11/1, 292/1 in 292/5 k.o. 
Vransko, cenitev ni izdelana- potrebna je parcelacija dela 
ceste na Briše;  zemljišče 785/4, k.o. Vransko v izmeri 505 
m2; Občina Vransko je podala predlog na ARSO, da se 
opuščeni vodotok Podgrajščice (dvorišče usnjarne) 
prenese na SKLAD oziroma Občino  Vransko, sledi  
menjava zemljišč; 

3. neodplačna pridobitev dela zemljišča parcelnih številk 
1077/3, 1077/5, 1080/2, 1080/3, in 1083 vse k.o. Jeronim, 
last Marije Skok in Marjana Skok, Jeronim 13, 3305 
Vransko, po katerih poteka lokalna cesta  LC 490 123 
Čreta –Ropasija, in prenos odpisanega zemljišča v last 
Občine Vransko; (potrebna je nova parcelacija in                                 
odmera ceste,   stroški parcelacije, stroški davka  in vpis z 
ZK); 

4. pridobitev parc. št. 368/2, 369/3,371/2, k.o. Vransko v 
skupni izmeri 427 m2, last Košenina Ivan – v teku postopek 
razlastitve;  

5. neodplačna pridobitev zemljišč od Nastranov:  del stavbe 
št. 247 v izmeri 384 m2 na parc. št. 810/2.k.o. Tešova, 
parc. št. 810/3,k.o. Tešova  v izmeri 490 m2 in parc.št. 
634/1,k.o. Tešova v izmeri 414 m2. – realizacija pravnega 
posla iz 2011. 

6. odkup dela zemljišč parc. št. 2636/4 in 2636/3, obe k.o. 
Prekopa, last Oset Ivana, Drešinja vas 40, 3301 Petrovče, 
površine cca 1250 m². 

Zemljišče v naravi predstavlja javno pot št. 916022 Čeplje – 
AMZS Poligon in dovozno cesto do projekta PRO-3308 
Večstanovanjske vile Domino Čeplje. Predvidena vrednost 
je 12.500,00 EUR. 

2.  LETNI NAČRT   RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIN 
PREMOŽENJEM OBČINE 

Pravna podlaga: 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 86/10) in Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
34/11). 

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme 
svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa 
pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne 
skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za 
nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod 
določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje 
proračuna. 

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se 
lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v 
letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od 
uveljavitve proračuna uskladi letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem s sprejetim proračunom. 

Skladno 9. členom Uredbe so v letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem vključena zemljišča, stavbe in 
deli stavb ter zemljišča s stavbami, ki zajemajo naslednje 
podatke: 

- identifikacijski znak nepremičnine, 
- orientacijski vrednosti nepremičnine, 
- predvideni metodi razpolaganja in 
- obrazložitvi ekonomske utemeljenosti razpolaganja s 
posamezno nepremičnino. 
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Namen/utemeljenost: 

Namen je pridobitev dela finančnih sredstev potrebnih  za 
realizacijo načrta  pridobivanja in praviloma uskladitev z 
dejanskim stanjem rabe zemljišč  (praviloma opuščene 
ceste in javne poti, ki predstavljajo funkcionalna zemljišča k 
stanovanjskih objektom). 

Predlog odprodaje zemljišč: 

1. prodaja zemljišč na Bistrici parc.št. 1307/21,1307/20,k.o.  
Ločica v izmeri 401 m2 ( izvedena je parcelacija, cenitev še 
ni narejena). 

2. prodaja zemljišča na Vidmu (Sporazum za ureditev 
dovozov do stanovanjskih objektov  Vransko 110, 110 a, 
110 b, parc. št. 361/11,k.o.  Vransko v izmeri 246 m2 in 
359/11, k.o. Vransko v izmeri 8 m2; izvedena je  
parcelacija, potrebna je cenitev; 

3. prodaja zemljišča ID1822679, pri poligonu varne vožnje, 
parc. št. 471/1. k.o. Prekopa, last Občine Vransko,v naravi 
parkirišče, v skupni izmeri 7631 m2; orientacijska vrednost 
EUR  325.641,00 (vir: javna evidenca GURS) 

4. odprodaja zemljišča ID 2148471,  parc. št. 1610/11, k.o. 
Prekopa, v lastni Občine Vransko, v naravi parkirišče, 
površine 63 m². 

Predlog menjave zemljišč: 

1.menjava dela parcele parcelna številka 769/2 k.o. 
Vransko, ki ima status javnega dobra, z delom parcel 
parcelna številka 382/3 in 382/4 obe k.o. Vransko, ki sta v 
lasti dr. Irene Vujasinovič, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana, 
po kateri dejansko poteka dostopna pot na Gorico 
(spomenik padlim);- nerealizirano iz leta 2011 

Predlog odprodaje zemljišč s stavbami: 

Zemljišče  
(Stara 
usnjarna 
Inde) 
ID 
2752535 

 

 

 

Št. stavbe 
iz katastra 
stavb: 
122, parc. 
št, *232/1, 
k.o.   
Vransko:
Poslovna 
stavba v 
izmeri 
404 m2, 
lastnik 
Občina 
Vransko  

Orientacijska 
vrednost 
nepremičnine: 
80.000,00 
EUR: vir 
podatkov 
GURS 

 

odprodaja 
nepremičnine, 
ki ni potrebna 
za izvajanje 
osnovne 
dejavnosti ter 
pridobitev 
finančnih 
sredstev za 
nakup 
potrebnih 
nepremičnin 

 

Številka: 410/2011-2012 (478) 
Vransko, 17. 4. 2012 

Pripravila 
Jadranka Kramar l. r. 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

ZAPISNIKI 

3. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta občine 
Vransko 

Z A P I S N I K 
9. redne seje Občinskega sveta občine Vransko, 

ki je bila v torek, 17. aprila 2012, ob 19. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov 

energije, Vransko 66a. 

 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, 
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Nataša 
Urankar, Anton Homšak, Jože Matko, Janez Lencl, 
Aleksander Reberšek, Marjan Pečovnik (od 19.35);  
- opravičeno odstotna: Nataša Juhart; 
- Nadzorni odbor: predsednik Miha Pečovnik; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: direktorica 
Jadranka Kramar, Rudolf Pušnik (zapisnikar);  
- predstavniki medijev: Tone Tavčer, Špela Ožir. 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri 
prisotnih 9 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

 • Sprejem dnevnega reda: 

Janez Lencl poda predlog za umik 8. točke dnevnega reda 
(Volitve članov v Razvojni Svet Savinjske regije) z 
dnevnega reda seje. Sledi glasovanje: 8 glasov ZA umik 

Sklep št. 148 
Predlagana 8. točka dnevnega reda (Volitve članov v 
Razvojni Svet Savinjske regije) se umakne z dnevnega 
reda 9. redne seje.  

Z umikom predlagane 8. točke dnevnega reda se 
predlagana 9. točka dnevnega reda (Razno) ustrezno 
preštevilči.  

Sledi glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu 9. 
redne seje kot celoti: 8 glasov ZA sprejem dnevnega reda. 

Sklep št. 149 
Sprejme se naslednji dnevni red 9. redne seje: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje z 
dne 14.02.2012 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju 
Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  
4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu za leto 2012 in Poročilo koncesionarja o delu za 
leto 2011 
5. Podelitev priznanj občine Vransko za leto 2011 
6. Potrditev pogodbe za odprodajo prostorov zobne 
ambulante in pooblastilo županu za podpis 
7. Predlog Načrta razpolaganja in upravljanja s 
premoženjem Občine Vransko za leto 2012 
8. Razno 
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Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne 
seje z dne 14.02.2012 

Pripomb na zapisnik 8. redne seje ni, zato sledi glasovanje: 
8 glasov ZA potrditev zapisnika 8. redne seje 

Sklep št. 150 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje z dne 14. 2. 2012 v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Janez Lencl: Občinski svetniki smo s strani Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec prejeli pismo s spiskom dolgov 
Občine Vransko do MSK Žalec v višini 26.180 eurov. Prosil 
bi za pojasnilo. 

Župan: Vprašanje je zelo kompleksno, zato vam bom 
pripravil pisni odgovor. 

b) Aleksander Reberšek: Predlagam, da občinski svetniki 
sprejmemo pobudo proti spremembi oz. skrajšanju 
sedanjega obratovalnega časa poslovalnice Pošte na 
Vranskem in da se le-ta posreduje Pošti Slovenije. 

Sledi razprava, v kateri sodelujejo Aleksander Reberšek, 
Janez Lencl, Justin Sedeljšak in župan. 

Razpravi sledi glasovanje: 9 glasov ZA sprejem pobude 

Sklep št. 151 
Občinski svet občine Vransko nasprotuje spremembi oz. 
skrajšanju delovnega časa poslovalnice Pošte Slovenije na 
Vranskem ter poziva Pošto Slovenije, da v poslovalnici na 
Vranskem ohrani nespremenjen delovni čas. 

c) Aleksander Reberšek: Glede na finančno krizo in 
brezposelnost, ki je prisotna v številnih družinah 
predlagam, da Občina Vransko pripravi pravilnik o merilih in 
postopkih za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki 
ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v 
vrtcu v višini 100 EUR na otroka. 

Župan: Takšne pravilnike sprejemajo tiste občine, ki ne 
morejo zagotoviti prostora v vrtcih za vse otroke. Mi imamo 
prostora v vrtcu dovolj in v primeru težke socialne situacije 
so starši popolnoma oproščeni doplačila ekonomske cene 
vrtca. Zato menim, da sprejemanje takšnega pravilnika ni 
potrebno. 

Sledi razprava, v kateri sodelujejo Janez Lencl, Vladimir 
Rančigaj, Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek in župan. 
Po končani razpravi Aleksander Reberšek pobudo umakne. 

č) Aleksander Reberšek: Na 5. redni seji Občinskega sveta 
je bil sprejet sklep, da bo Občina Vransko sofinancirala 
izgradnjo odbojkarskega igrišča na Limovcah v višini 
3.000,00 EUR. Del sredstev (cca 2/3) je bil Klubu mladih 
Limovce že nakazan, del pa še ne. Zanima me, ali se bo 
lahko nakazilo izvedlo v doglednem času, da bo mogoče 
izgradnjo igrišča zaključiti še pred začetkom sezone 
odbojke na mivki? 

Župan: Pogodbene obveznosti bodo pravočasno 
izpolnjene. 

d) Aleksander Reberšek: V Čepljah nad mlekarno so stoli v 
zelo slabem stanju. Zanima me, ali bi lahko Občina 
Vransko zagotovila cca 15 stolov? 

Župan: Stoli v mlekarni so res v zelo slabem stanju. 
Preverili bomo, kje bi lahko dobili primerne stole.  

V razpravo se vključi Vladimir Rančigaj, ki pove, da Društvo 
upokojencev Vransko razpolaga s primernimi stoli ter da so 
jih pripravljeni odstopiti. 

e) Vladimir Rančigaj: Ali bi bilo mogoče urediti kameno 
zložbo pri Slovan, ker je sedanje stanje zelo nevarno za 
otroke, ki se tam igrajo?  

Župan: NIVO je začel s sanacijo strug Merinščice in 
Podgrajščice in kolikor sem seznanjen bodo sanirali tudi ta 
odsek struge Merinščice. 

f) Janez Lencl: Predlagam, da se poslovnik Občinskega 
sveta uskladi z zakonom, da ne bi več prihajalo do 
zapletov, kakršen se je zgodil ob imenovanju podžupana. 

Župan: Predlagam, da to opravi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v sodelovanju z 
Občinsko upravo in potem ga lahko sprejmemo že na 
junijski seji Občinskega sveta. 

g) Jože Matko: Kdaj se bo začela urejati cesta na Tešovo? 

Župan: Zaenkrat so zagotovljena sredstva za prvi odsek pri 
starem strelišču. Sicer pa čakamo na interventni zakon in 
rebalans državnega proračuna, da bomo videli, koliko 
sredstev nam bo pripadlo. Vse je odvisno od tega, če bo na 
razpolago dovolj sredstev. Pričakujem, da bo več znanega 
do junijske seje Občinskega sveta, ko bomo predvidoma 
sprejemali tudi rebalans občinskega proračuna. Zaenkrat 
pa lahko zagotovimo samo sprotno krpanje udarnih jam.  

Ad3: Odlok o turističnem vodenju na turističnem 
območju Spodnje Savinjske doline – območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 8 glasov ZA sprejem odloka s 
predlagano dopolnitvijo v prvem branju 

Sklep št. 152 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o turističnem 
vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – 
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec v prvem branju z upoštevanjem dopolnitve v 10. 
členu, ki se glasi: 

»10. člen 

 (1) Ta odlok začne veljati  petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem 
Informatorju - Uradne objave Občine Vransko, kamor se 
posreduje po predhodni potrditvi na občinskih svetih občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.« 

Ad4: Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2012 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2011 

Župan preda besedo direktorici Občinske uprave, Jadranki 
Kramar, ki poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo Janez Lencl, Justin Sedeljšak, Jadranka Kramar 
in župan. Po končani razpravi sledi glasovanje: 

- 9 glasov ZA sprejem sklepa o ceni 
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- 9 glasov ZA sprejem poročila 

Sklep št. 153 
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 15,95 EUR na uro 
storitve od 01.03.2012 dalje. 

Subvencija občine k ceni storitve znaša 8,45 EUR/uro, 
prispevek uporabnika je 7,50 EUR/uro. 

Sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu občine 
Vransko »Občinski informator - Uradne objave občine 
Vransko«, uporablja pa se od 01. marca 2012 do sprejema 
novega sklepa. 

Sklep št. 154 
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v Občini Vransko  za leto 2011 v 
obliki in vsebini, kot ga je pripravil koncesionar Zavod sv. 
Rafaela Vransko. 

Ad5: Podelitev priznanj občine Vransko za leto 2011 

Župan preda besedo predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Janezu Lenclu, 
ki Občinskemu svetu predstavi predlog sklepa o podelitvi 
priznanj Občine Vransko za leto 2011, ter stališče komisije, 
da bi bila potrebna sprememba Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vransko v smislu dodelave meril in 
kriterijev za podelitev občinskih priznanj. Ker se nihče ne 
priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA sprejem 
predlaganega sklepa   

Sklep št. 155 
Občinski svet občine Vransko sprejme sklep, da se za leto 
2011 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 

•GRB Občine Vransko:  

- Francu POZNIČU in Ivi POZNIČ, Vransko 36 – za 
življenjsko delo na področju gospodarstva 

•PLAKETO Občine Vransko: 

- FARČNIK Karlu, Prekopa 14 a - za dolgoletno uspešno  
delo na področju prostovoljstva 

- BLATNIK Andreju, Stopnik 10 - za dolgoletno uspešno 
delo na področju gasilstva 

- JOŠT Antonu, Vransko 163 – za  dolgoletno častno 
nošenje državne zastave 

- LESJAK Francu, Vransko 152a - za dolgoletno delovanje 
na področju kulture in športa 

 •PRIZNANJA Občine Vransko: 

- Ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi Nina Dolar, 
Tjaša Pikel, David Paulič, Žan Dolar in mentorici Zlatki 
Bukovec – za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju 
Mladina in gore 

- Mladinski ekipi Gasilskega društva Vransko v sestavi Nika 
Verdelj, Nejc Ropas , Luka Slapnik in mentorju Reberšek 
Martinu – za doseženo 1. mesto na 10. državnem kvizu 
gasilske mladine Slovenije 

Ad6: Potrditev pogodbe za odprodajo prostorov zobne 
ambulante in pooblastilo županu za podpis 

Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo 
predsedniku Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami, Jožetu Matku. 
Predsednik odbora Občinskemu svetu predstavi pozitivno 
stališče odbora glede odprodaje prostorov zobne 
ambulante. Sledi daljša razprava, v kateri sodelujejo 
Vladimir Rančigaj, Janez Lencl, Justin Sedeljšak, 
Aleksander Reberšek in župan. Po končani razpravi župan 
pozove občinske svetnike k imenovanju komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja. Janez Lencl predlaga komisijo 
v sestavi Vladimir Rančigaj, Marjan Pečovnik in Aleksander 
Reberšek. Sledi glasovanje o sestavi komisije: 10 glasov 
ZA predlagano sestavo komisije.  

Sklep št. 156 
Imenuje se komisija za izvedbo tajnega glasovanja o 
odprodaji prostorov zobne ambulante v Zdravstveni postaji 
Vransko v sestavi: 
- Vladimir Rančigaj 
- Marjan Pečovnik 
- Aleksander Reberšek 

Župan prekine sejo, da lahko komisija izvede postopek 
tajnega glasovanja. Po zaključenem tajnem glasovanju se 
seja nadaljuje. Član komisije, Marjan Pečovnik, predstavi 
rezultate glasovanja: oba predloga sklepov sta sprejeta. 

Sklep št. 157 
Potrdi se pogodba o odprodaji nepremičnine, poslovni 
prostor zobne ambulante v Zdravstveni postaji Vransko 
najugodnejši ponudnici Rasti Javorsky Potočnik za ceno 
50.000,00 EUR. 

Sklep št. 158 
Pooblasti se župana Občine Vransko Franca Sušnika za 
podpis pogodbe. 

Ad7: Predlog Načrta razpolaganja in upravljanja s 
premoženjem Občine Vransko za leto 2012 

Župan poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo župan, Janez Lencl, Ivan Kokovnik, Anton 
Homšak, Marjan Pečovnik in predsednik Nadzornega 
odbora, Miha Pečovnik. Po končani razpravi sledi 
glasovanje: 10 glasov ZA sprejem načrta 

Sklep št. 159 
Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem  Občine Vransko za leto 2012 v predloženem 
besedilu. 

Ad8: Razno 

a) Župan Občinski svet seznani z vlogo Ivana Punčoha za 
sofinanciranje obnove lokalnega vodovoda ter obrazloži, da 
se v skladu z veljavno zakonodajo sredstva za 
sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 
zasebnikom ne smejo več izplačevati zgolj na podlagi 
sklepa Občinskega sveta, ampak mora biti izveden javni 
razpis, na kar je bila Občina Vransko ob reviziji poslovanja 
s strani Računskega sodišča tudi izrecno opozorjena.   

b) Župan seznani Občinski svet z vlogo Zupan Mojce za 
plačilo odmerjenega komunalnega prispevka za priključitev 
na javno kanalizacijo na 24 obrokov in pove, da bo vložnici 
predlagal kompenzacijo plačila komunalnega prispevka s 
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plačilom obveznosti, ki jih ima Občina Vransko do vložnice 
z naslova odkupa zemljišča, po katerem poteka javna pot 
št. 992731 Goričan – 447. 

c) Župan seznani Občinski svet z vlogo AMZS za izdajo 
soglasja za uporabo parkirišča pred Centrom varne vožnje 
Vransko v času načrtovanih večjih prireditev. Pove, da 
namerava vlogi ugoditi, da pa je dolgoročno predvidena 
odprodaja parkirišča, ker občina od le-tega sicer nima 
nobenih koristi.     

č) Aleksander Reberšek povabi občinske svetnike na 
Vranske poletne večere, ki se po nekaj letih premora na 
Vransko vračajo 29. 6. 2012. 

d) Župan povabi občinske svetnike na slavnostno sejo 
Občinskega sveta in tradicionalno prvomajsko srečanje na 
Čreti. 

Seja je bila zaključena ob 20.29. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 17. 4. 2012 

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Zapisnik 7. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja   

 
Z A P I S N I K 

7. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja,  

ki je bila v sredo, 28. marca 2012, ob  16. uri v sejni 
sobi  Občine Vransko, Vransko 59. 

 
Prisotni člani komisije ob 16. uri: Janez Lencl (predsednik), 
Nataša Juhart, Ana Bogataj, Vladimir Rančigaj, Aleksander 
Reberšek 
 
Ostali prisotni: Jadranka Kramar, občinska uprava 

•Ugotovitev sklepčnosti: 

Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so 
prisotni vsi člani komisije, zato je seja komisije sklepčna in 
lahko prične z delom. 

•Sprejem dnevnega reda: 

Predsednik komisije poda predlog razširitve dnevnega reda 
seje tako, da se za predlagano 5. točko doda nova 6. točka: 
Sklep o spremembi sklepa o določitvi plače županu Občine 
Vransko, točka Razno pa se ustrezno preštevilči. 

Na predlog ni pripomb. Glasovanje : 5 glasova ZA. 

Sklep št. 21: 
Soglasno je sprejet naslednji dnevni red:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. (korespondenčne seje) 
z dne 20.1.2012 

2. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2011 
3. Priprava predloga občinskem svetu za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2011 
4. Seznanitev s Sklepom o določitvi plače podžupanu 
Občine Vransko 
5. Sklep o določitvi RLD za leto 2012 županu Občine 
Vransko 
6. Sklep o spremembi sklepa o določitvi plače županu 
Občine Vransko 
7. Razno 

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 6. (korespondenčne 
seje) z dne 20. 1. 2012 

Na predložen zapisnik 6. korespondenčne seje ni bilo 
pripomb, zato so člani soglasno sprejeli. 

Sklep št. 22 
Potrdi se zapisnik 6. Korespondenčne seje KMVIP v 
predloženem besedilu. 

Ad2 Obravnava prispelih predlogov za priznanja 2011 

Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2011, objavljen na uradni spletni 
strani občine obcina.vransko@vransko.si; in v Občinskem 
Informatorju, Uradne objave Občine Vransko št. 15/2012  z 
dne 31.1.2012 prispeli  pisni predlogi treh predlagateljev: 

1. Medobčinsko društvo invalidov Žalec z dne 28.2.2012 – 
za podelitev priznanja Farčnik Karlu, Prekopa - za 
dolgoletno uspešno  delo na področju prostovoljstva  

2. PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, z dne 14.3.2012 – za 
podelitev priznanja Blatnik Andreju, Stopnik,  za dolgoletno 
uspešno delo na področju gasilstva  

3. Občina Vransko, Župan,  z dne 15.3.2012  

3.1.Poznič Francu in Ivi, Vransko – za življenjsko delo na 
področju gospodarstva 

3.2.Jošt Antonu, Vransko – za  dolgoletno častno nošenje 
državne zastave  

3.3.Lesjak Francu, Vransko – za dolgoletno delovanje na 
področju kulture in športa 

3.4.Ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi Nina 
Dolar, Tjaša Pikel, David Paulič, Žan Dolar in mentorici 
Zlatki Bukovec – za doseženo 1. Mesto na državnem 
tekmovanju Mladina in gore 

3.5.Mladinski ekipi Gasilskega društva Vransko v sestavi 
Nika Verdelj, Nejc Ropas , Luka Slapnik in mentorju 
Reberšek Martinu – za doseženo 1. Mesto na 10. 
Državnem kvizu gasilske mladine Slovenije 

Vsi predlogi so bili vloženi  pravočasno, to je do 
15.03.2012, zato sledili pregled, obravnava in razprava o  
posamičnih predlogih predlagateljev. 

Ugotovitev: 
Komisija je ugotovila, da vsi prispeli predlogi ustrezajo 
razpisnim pogojem, zato  z njimi soglaša.  
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Ad3 Priprava predloga Občinskemu svetu   

Na osnovi zaključka prejšnje točke dnevnega reda je 
komisija pripravila  končni seznam in oblikovala predlog za 
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2011 
občinskemu svetu ter o njem glasovala: 5 glasov ZA. 

Sklep št. 23 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, da 
se za leto 2011 podelijo naslednja priznanja Občine 
Vransko: 

1.GRB Občine Vransko:  

Francu POZNIČU in Ivi POZNIČ, Vransko 36 – za 
življenjsko delo na področju gospodarstva; 

2.PLAKETO Občine Vransko: 

2.1. FARČNIK Karlu, Prekopa 14 a - za dolgoletno uspešno  
delo na področju prostovoljstva; 

2.2.BLATNIK Andreju, Stopnik 10 - za dolgoletno uspešno 
delo na področju gasilstva; 

2.3. JOŠT Antonu, Vransko 163 – za  dolgoletno častno 
nošenje državne zastave; 

2.4. LESJAK Francu, Vransko 152a - za dolgoletno 
delovanje na področju kulture in športa; 

3. PRIZNANJA Občine Vransko: 

3.1.Ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi Nina 
Dolar, Tjaša Pikel, David Paulič, Žan Dolar in mentorici 
Zlatki Bukovec – za doseženo 1. mesto na državnem 
tekmovanju Mladina in gore; 

3.2.Mladinski ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi 
Nika Verdelj, Nejc Ropas , Luka Slapnik in mentorju 
Reberšek Martinu – za doseženo 1. mesto na 10. 
državnem kvizu gasilske mladine Slovenije; 

Ad4 Seznanitev s Sklepom o določitvi plače podžupanu 
Občine Vransko 

Skladno z ZLS je župan dne 15.3.2012 izdal Sklep o 
imenovanju podžupana Občine Vransko, s katerim je za 
neprofesionalnega podžupana imenoval Aleksandra 
Reberška.  

Podžupanu skladno z veljavno zakonodajo za opravljanje 
funkcije podžupana pripada plačilo. Župan je dne 
27.3.2012 izdal Sklep o določitvi plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije podžupana Občine Vransko, s katerim 
je funkcijo podžupana VI, ki velja za lokalne skupnosti, ki 
štejejo od 2001 do 5000 prebivalcev, razvrstil v 39. Plačni 
razred  in mu glede na obseg pooblastil določil 25 % plače 
(kar znaša ob izdaji sklepa 491,43 EUR bruto/mesec ), ki bi 
jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, od 01.04.2012 
dalje do izteka mandata.  

Zaključek: 
Komisija se je seznanila z predloženim Sklepom o določitvi 
plače podžupanu Občine Vransko št. 0321/2012-01 z dne 
27.04.2012. 

 

Ad5 Sklep o določitvi RLD za leto 2012 županu Občine 
Vransko 

Župan občine Vransko Franc Sušnik opravlja funkcijo 
župana poklicno. Skladno z veljavno delovno pravno 
zakonodajo zaposlenemu pripada pravica do rednega 
letnega dopusta. Glede na veljavne kriterije pripada županu 
Francu Sušniku 40 dni rednega letnega dopusta, izdaja 
sklepa je v pristojnosti Komisije. V primeru spremembe 
zakonodaje (interventni zakon ipd.) se sklep ustrezno 
spremeni. 

Sklep št. 24 
Izda se odločba o pravici do rednega letnega dopusta  za 
leto 2012 županu Občine Vransko v predloženem besedilu. 
V primeru spremembe zakonodaje  (interventni zakon ipd.) 
se sklep ustrezno spremeni. 

Ad6 Sklep o spremembi sklepa o določitvi plače 
županu Občine Vransko 

Komisija je zaradi določbe 2. točke 7 člena Zakona o 
dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki funkcionarjem 
zaradi učinkov finančne krize določa znižanje plač za 
znesek  v višini 4 % osnovne plače od 1.1. do 31.12.2012, 
o tem izdala Sprememba sklepa o določitvi plače županu z 
dne 22.12.2010. 

Sklep št. 25 
Izda se Sprememba sklepa o določitvi plače župana  št. 
012/2012(1)-5 z dne 22.12.2010 v predloženem besedilu. 

Ad7 Razno 

V razpravi je Vladimir Rančigaj izpostavil potrebo po uvedbi 
priznanja župana za enkratne izredne dosežke, kar v 
trenutno veljavnem odloku ni predvideno. Prav tako je bila 
komisija soglasno mnenja, da bi bilo smiselno Odlok o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko dopolniti z bolj 
natančnimi kriteriji in sprejela zaključek, da bo pripravila 
predlog za obravnavo na eni izmed naslednjih sej. 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 

Številka: 012/2012-02 
Vransko, 3. 4. 2012 

Zapisala 
Jadranka Kramar l. r. 

Predsednik komisije 
Janez Lencl l. r. 

 

 
5. Zapisnik 3. redne seje Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

 
Z A P I S N I K 

3. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami,  

ki je bila v sredo, 4. aprila 2012, ob  17. uri v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 59. 

Prisotni člani odbora ob 17. uri: Jože Matko (predsednik), 
Janez Lencl, Valerija Jerman, Janko Pečovnik, Justin 
Sedeljšak. 
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Ostali prisotni: župan Franc Sušnik, Rudi Pušnik 
(zapisnikar).  

• Ugotovitev sklepčnosti: 

Po uvodnem pozdravu predsednik odbora ugotovi, da so 
prisotni vsi člani odbora, zato je seja odbora sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 

Predlagan dnevni red je soglasno sprejet. 

Sklep št. 7 
Sprejme se naslednji dnevni red 3. redne seje Odbora za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:  

1. Obravnava izvedenega postopka javnega zbiranja 
ponudb za prodajo poslovnega prostora z zobno ambulanto 
in pisarno v Zdravstvenem domu Vransko   
2. Razno 

Ad1: Obravnava izvedenega postopka javnega zbiranja 
ponudb za prodajo poslovnega prostora z zobno 
ambulanto in pisarno v Zdravstvenem domu Vransko 

Predsednik odbora poda uvodno obrazložitev točke ter 
preda besedo županu. Župan odboru predstavi izveden 
postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnega 
prostora z zobno ambulanto v Zdravstvenem domu 
Vransko. 

Justin Sedeljšak poda ugotovitev, da je v seznamu prispelih 
ponudb napačno vpisan datum prispetja ponudbe. Odbor 
soglaša, da je napako potrebno popraviti. 

Valerija Jerman predlaga, da se v prodajno pogodbo vnese 
določilo, da je poslovni prostor, ki je predmet nameravane 
prodaje, mogoče uporabljati samo za opravljanje 
zobozdravstvene dejavnosti. Odbor predlog soglasno 
sprejme. 

Sledi razprava.  

Po zaključeni razpravi odbor soglasno sprejme naslednja 
sklepa: 

Sklep št. 8 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami podajo pozitivno mnenje k izvedenemu 
postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnega 
prostora z zobno ambulanto in pisarno v Zdravstvenem 
domu Vransko in predlaga Občinskemu svetu, da poda 
soglasje k prodaji omenjenega poslovnega prostora. 

Sklep št. 9 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da pooblasti 
župana za podpis prodajne pogodbe za poslovni prostor z 
zobno ambulanto in pisarno v Zdravstvenem domu 
Vransko. 

Ad2: Razno 

• Janko Pečovnik: Kako napreduje projekt VR13-1e/CD7 pri 
pokopališču Vransko? 

Župan pojasni, da je sedaj vse v rokah investitorja, ki pa še 
ni dostavil soglasij soglasodajalcev in čistopisa odloka o 
OPPN, katerega mora sprejeti Občinski svet.  

• Justin Sedeljšak: Ali je bilo že izdano gradbeno dovoljenje 
za projekt Vile Domino Čeplje? 

Župan: Gradbeno dovoljenje je bilo izdano. 

• Župan odboru predstavi problematiko ureditve dovoznih 
poti za Bogataj na Vidmu. 

• Župan odbor seznani s predvidenimi dopolnitvami 
Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
občine.  

Seja odbora je bila zaključena ob 18.15. 

Številka: 0112-01/2012-08 
Vransko, 4. 4. 2012 

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Predsednik odbora 
Jože Matko l. r. 
 

OBVESTILA 

6. Obvestilo o prevzemanju zapuščenih in odsluženih 
motornih vozil 

Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili na našem območju 
Karbon d.o.o. sporoča, da akcija odvoza izrabljenih 
motornih vozil še vedno poteka. 

Lastniki lahko svoje odsluženo vozilo na svojem domu 
oddajo v brezplačno ekološko razgradnjo. Ob predaji 
odsluženega vozila zadnji lastnik prejme potrdilo o 
razgradnji. 

Kontaktna oseba je Peter Sever (GSM: 041 690 957; e-
pošta: peter.sever@karbon.si). 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


