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2. ODLOK o ustanovitvi  in izdajanju 
občinskega glasila 
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5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Vransko 2011 
6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2011 
7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno 
varstvenih programov in programov drugih 
društev na območju Občine Vransko v letu 
2011 
8. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe 
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AKTI OBČINE
 

1. Odlok o zaključnem računu proračuna 
Občine Vransko za leto 2009 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
76/08), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02-ZJU , 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet  Občine 
Vransko na 25. redni seji dne 31. 8. 2010 sprejel 
 
 

O D L O K  
o zaključnem računu proračuna Občine 

Vransko za leto 2009 
 
 

1. člen 
 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun 
proračuna Občine Vransko za leto 2009, ki 
zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun 
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 

 
2. člen 

 
Proračun Občine Vransko je bil realiziran v 
naslednjih zneskih: 
 

V S E B I N A 

AKTI OBČINE 

JAVNI RAZPISI 

ZAPISNIKI 

AKTI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE - 
LOKALNE VOLITVE 2010 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov Zaključni 
račun 2009 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 
  

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

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih 
dolgoročnih         sredstev 
  

73 PREJETE DONACIJE                                                              
730 Prejete donacije iz 
domačih virov 
731 Prejete donacije iz tujine 
  

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                       
740 Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih 
institucij 
 

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

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

41 TEKOČI TRANSFERI 
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 

2.673.054 
 

1.861.654 
1.736.265 
1.460.741 

 
171.222 
104.302 

 
 

125.388 
47.181 

 
898 

2.491 
8.271 

 
66.548 

 
1.782 
1.782 

                               
0 

                               
                        
 

2.000    
2.000                                            

                               
0                
 

807.619 
        807.619 

 
 
 

2.769.088 
 

810.891 
199.523 

 
29.109 

 
522.130 

 
49.224 
10.905 

 
868.693 

0 
443.559 

 
 

80.579 
 

344.554 
 
 

971.124 
971.124 

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) 
 

 
 

118.380 
23.536 

 
 

94.844 
 

-96.033 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov Zaključni račun 
2009 v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

150.000            
150.000  

              150.000  
              

Skupina/Podskupina kontov Zaključni 
račun 
2009 v 
EUR 

IV. PREJETA VRAČILA                                                                                
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                                                          

750 Prejeta vračila danih 
posojil 
751 Prodaja kapitalskih 
deležev 
752 Kupnine iz naslova 
privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                                                           
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV                                                 

440 Dana posojila 
441 Povečanje kapitalskih 
deležev in naložb                                                                               
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, 
ki   imajo premoženje v svoji 
lasti 
 

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

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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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 + 

222.000                            
              

222.000  
              222.000 

 
            

- 168.033 
 
  
               
 

-72.000 
                

 96.033 
 
         

                
19.259 

 

 
3. člen 

 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa 
finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa 
financiranja so sestavni del tega odloka. 

 
4. člen 

 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – 
Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 410/2010 
Vransko, 31. 8. 2010  
 
Župan Občine  Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
                                    

 

2. Odlok o ustanovitvi  in izdajanju občinskega 
glasila 

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, 
št. 110/06 - UPB1) in 16. člena statuta Občine 
Vransko (Ur. l. RS, št. 17/10, 53/10) je Občinski 
svet Občine Vransko na 25. redni seji dne 
31.08.2010 sprejel   

O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje 
glasila Občine Vransko (v nadaljevanju: glasilo).   

2. člen 

Ime glasila je: »Občinski informator«. 

3. člen 

Ustanovitelj glasila je Občinski svet Občine 
Vransko. 

Izdajatelj glasila je Zavod za kulturo,turizem in 
šport Vransko, Vransko 134.  

Naslov uredništva glasila je: «Občinski 
informator«, Vransko 134, 3305 Vransko. 

Uredništvo ima elektronski naslov: 
informator@vransko.si.  

4. člen 

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma vsak 
mesec razen v mesecu juliju, lahko pa izide tudi 
izredna številka.  

Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.  

Glasilo je v tiskani obliki dostavljeno na vse 
poštne naslove  na območju občine Vransko 
brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se 
objavi na spletni strani Občine Vransko.   

II. NAMEN IN CILJ USTANOVITVE TER 
IZDAJANJA GLASILA   

5. člen 

Temeljni cilj in naloga glasila je obveščanje 
občanov občine Vransko o vseh pomembnih 
dogodkih v občini.  

Namen glasila je seznanjanje občanov z lokalnimi 
predpisi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta, 
delovanjem občinske uprave, obvestili Upravne 
enote Žalec, obveščanje o dejavnostih kulturnih, 
izobraževalnih in drugih društev, institucij in 
podjetij.  

Programska zasnova je po tem odloku sledeča: 
Uvodnik/Beseda urednice, Uradne objave Občine 
Vransko, Zgodilo se je …, Vranin glas – strani OŠ 
Vransko – Tabor, ZKTŠ – kultura, ZKTŠ – šport, 
Iz življenja društev, Knjižnična stran, Napovednik, 
Izpod literarnega peresa občanov, Ne spreglejte, 
Obvestila, mali oglasi.  

Statut, odloki in drugi predpisi, zapisniki sej 
občinskega sveta in  delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Vransko se objavijo v delu glasila z 
oznako »Uradne objave Občine Vransko«. 
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III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA  

6. člen 

Programsko in vsebinsko usmeritev ter nadzor 
nad izvajanjem programa opravlja Občinski svet 
Občine Vransko. Glasilo ima izdajateljski svet, ki 
šteje tri člane. Člane izdajateljskega sveta 
imenuje občinski svet za mandatno dobo, ki je 
enaka mandatni dobi članov občinskega sveta. 
Po funkciji je član izdajateljskega sveta tudi 
župan. Predsednika izdajateljskega sveta 
imenuje Občinski svet občine Vransko izmed 
članov izdajateljskega sveta.   

7. člen 

Izdajateljski svet ima naslednje pristojnosti:  
- predlaga občinskemu svetu v obravnavo in 
sprejem programsko zasnovo glasila ter spremlja  
njeno uresničevanje,  
- v primeru nejasnosti in na zahtevo urednika 
odloča o vsebini glasila,  
- poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno 
ali na njegovo zahtevo.   

8. člen 

Odgovorni urednik glasila je vsakokratni direktor 
javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko.   

9. člen 

Odgovorni urednik je v okviru določene 
programske zasnove in kodeksa novinarske etike 
pri svojem delu neodvisen in samostojen.  

Odgovorni urednik:  
- sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,  
- predlaga temeljno, programsko in vsebinsko 
zasnovo glasila,  
- pripravlja in ureja glasilo,  
- pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju 
glasila,  
- angažira zaposlene v občinski upravi, javnih 
zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo 
posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje 
pri nastajanju glasila,  
- odgovarja za uresničevanje uredniške politike,  
- enkrat letno pred novim proračunskim letom 
pisno poroča ustanovitelju in izdajatelju o 
uresničevanju programske politike,  
- opravlja druge naloge s področja uresničevanja 
programske zasnove in izdaje glasila.   

Mandat odgovornega urednika je vezan na 
mandat direktorja Zavoda za kulturo,  turizem in 
šport  Vransko. 

 
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo 
posameznega prispevka, vendar je dolžan o 
razlogih obvestiti avtorja.  
 
IV. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO 
POSLOVANJE GLASILA   

10. člen 

Viri financiranja: 
- proračunska sredstva ustanovitelja, 
 - prihodek iz reklam, oglasov in drugih sporočil, 
 - drugi prihodki.   

Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih sredstev.   

11. člen 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo 
nameniti samo za: 
- stroške priprave in tiska glasila, 
- stroške pridobivanja reklam, 
- stroške dostave glasila in materialne stroški 
uredništva, 
- avtorske honorarje, 
- druge stroške, ki so neposredno povezani s 
pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.  

Za tehnično izvedbo izdajanja glasila, to je za tisk 
in distribucijo, sklene izdajatelj ustrezno pogodbo 
z najugodnejšim ponudnikom na podlagi določil 
Zakona o javnih naročilih.   

12. člen 

Oglaševanje je mogoče samo na straneh in na 
način, kot ga določi izdajateljski svet.  
 
Oglaševanje na naslovni strani ni mogoče. 
  
Ceno oglaševanja določi župan na predlog 
izdajateljskega sveta. 
  
Oglaševanje in  objave v času volilne kampanje 
se izvedejo v skladu z Zakonom o volilni 
kampanji.  

13. člen 

Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena 
glasila obvezno navedeni še naslednji podatki: 
  
- ime in sedež izdajatelja glasila, 
- kraj in datum izdaje ter številka glasila, 
- ime in sedež tiskarne ter naklada, 
- ime in priimek odgovornega urednika, 
- podatki o vpisu v razvid medijev.   

 

 



Številka 2/2010 – 24. 9. 2010                                                                          URADNE OBJAVE Občine Vransko 
 

 

  5 | S t r a n  

 

14. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnem 
glasilu Občine Vransko in se začne uporabljati s 
1. januarjem 2011.  

Številka: 0320/2010 
Datum: 31. 8. 2010 
 
Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
3. Letni program športa v Občini Vransko za 
leto 2011 

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Vransko 
(Uradni list RS št. 17/10 in 53/10) in 7. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je 
Občinski svet občine Vransko na 25. redni seji 
dne 31. 8. 2010 sprejel  

 
L E T N I P R O G R A M 

športa v Občini Vransko za leto 2011 
 

Občina Vransko bo v letu 2011 na podlagi 
sprejetega proračuna, namenila skupaj 99.461,00 
€ za izvedbo letnega programa športa v občini 
Vransko. 

Skupaj zagotovljena sredstva  za šport se bodo v 
okviru proračunskih postavk namenila za 
naslednje namene: 

1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v 
skupni višini  4.000,00 €: 
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov 
vzdrževanja zunanjih športnih igrišč pri Osnovni 
poli Vransko, vrtcu in športni dvorani. Sredstva so 
namenjena za pokrivanje stroškov košnje trave, 
namakanja igrišč, električne energije  za 
razsvetljavo in za intervencije zaradi 
nepredvidenih okvar na športnih objektih in 
napravah. 
 
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 
Osnovna šola Vransko -Tabor 5.000,00 €: 
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov 
profesorja športne vzgoje in za financiranje 
športnih tekmovanj, Zlati sonček in Krpan. Ta 
sredstva se zavodu dodelijo neposredno na 
podlagi sprejetega proračuna in podpisane letne 
pogodbe. 
   
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v 
skupni višini 42.000,00 €: 
- Sredstva za te namene se bodo na podlagi 
izvedenega javnega razpisa namenjala za 
dejavnost in nakup opreme športnih društev in 

klubov ter za druge izvajalce športnih programov 
v občini, ki lahko na javnem razpisu kandidirajo 
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko. Na podlagi 
javnega razpisa se bo financirala naslednja 
vsebina športnih programov: 
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov,  
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport,  
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami,  
– kakovostni šport,  
– vrhunski šport,  
– športna rekreacija,  
– šport invalidov,  
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
– delovanje športnih društev,  
– športne prireditve,  
– športni objekti,  
– informacijski sistem na področju športa,  
– priznanja športnikom in športnim delavcem. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo 
prejel sredstva  na podlagi točk, ki jih bo zbral 
glede na točkovni sistem, ki je sestavni del 
pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih 
programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo 
natančno opredeljevale namensko porabo 
proračunskih sredstev. 

4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške 
športne dvorane Vransko za izvajanje športnih 
programov, šolskih in izven šolskih športnih 
aktivnosti v skupni višini 35.461,00 €, in sicer za 
naslednje namene: 

- 27.461,00 € za plače  upravitelja in rediteljev v 
športni dvorani Vransko 

 - 8.000,00 € za pokrivanje obratovalnih stroškov 
športne dvorane Vransko (čiščenje, energija, 
komunalne storitve, pregledi športne in ostale 
opreme v dvorani) 

5. Za ostale nepredvidene stroške s področja 
športa in prostočasnih aktivnosti  v skupni višini 
1.000,00 €: 

- planirana sredstva  v okviru proračuna za leto 
2010 so namenjena pokritju stroškov drugega 
splošnega materiala in storitev, ki  niso 
opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet 
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče 
natančneje definirati; 

6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih 
površin in objektov v skupni višini 12. 000, 00 €, 
in sicer za naslednje namene: 
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- 10.000,00 € za nujna vzdrževalna dela na 
športni dvorani Vransko 

- 2.000,00 € za nujna vzdrževalna dela na 
zunanjih športnih površinah 

Številka: 671/2010 
Vransko, 31. 8.  2010 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

4. Letni program kulture v Občini Vransko za 
leto 2011 

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 in 56/08) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10), je Občinski svet Občine Vransko na 25. 
redni seji dne 31.08.2010 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2011 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 
2011 opredeljuje redno dejavnost, programe in 
projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so 
financirane s sredstvi občinskega proračuna ter 
višino in namen sredstev predvidenih v 
občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2011 so 
sredstva za kulturo namenjena za:  
– sofinanciranju društev in drugih neprofitnih 
organizacij, 
– sofinanciranju javnih zavodov, 
– financiranju in sofinanciranju kulturnih 
programov in prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo 
namenjeno za kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz  2. točke 
Letnega programa kulture se bodo sofinancirale 
različne kulturne vsebine:  
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, 
ustvarjalne delavnice ...) kulturnih društev in 
drugih neprofitnih organizacij,  
– ljubiteljske dejavnosti, pevski zbori, 
 – knjižnična in muzejska dejavnost, 
 – gledališka, plesna, glasbena dejavnost in 
programi abonmajskih predstav, 
 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
 – mediji in avdiovizualna kultura, 
 – prireditve občinskega pomena (večje prireditve,  

 
Kulturni praznik, Pustni karneval, Praznik dela 1. 
maj, občinski praznik , Dan državnosti, dan 
samostojnosti …),  
– varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno 
infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 
146.530,00 € kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih , sakralnih 
objektov………………..………………...1.000,00 € 
 
2. 08023 Obnova mostu Ločica..……  5.000, 00 € 
 
3. 08026 Schwentnerjeva hiša..…….. 41.300,00 € 
 
4. 08004 Medobčinska matična knjižnica 
Žalec……………..…………………… .35.304,00 € 
 
5. 08028 Ljubiteljska kultura..…………7.380,00 € 
 
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega 
doma Vransko………………………     2. 000,00 € 
 
7. 04023 ZKTŠ Vransko najemnine in zakupnine 
– gasilski muzej……………..…….…     8.750,00 € 
 
8. 04023 ZKTŠ Vransko tekoči transferi v javne 
zavode - del……………….…………   24.596,00 € 
 
9. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih……..…………………………  7.000,00 € 
 
10. 080021 Ostale občinske 
prireditve………………….……………14.000,00 € 

                                                                                          
Skupaj:……………..……146.530,00 € 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje 
redne dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega 
programa kulture pod zaporedno številko 5 - 
Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav 
na razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture 
se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. 
Občina financira projekt iz drugih proračunskih 
postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega 
časa, ki je na razpolago za odločitev o 
financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo. 

Št.: 610/2010 
Vransko, 31. avgusta 2010 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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JAVNI RAZPISI
 

5. Javni razpis za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Vransko 2011 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa  v občini Vransko (Ur. 
list RS, št. 14/10) Občina Vransko objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S  

za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Vransko 2011 

 
I. POVABILO K ODDAJI VLOGE 
 
1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA 
RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programa športa v Občini Vransko. 

Ciljna skupina javnega razpisa so: 
– športna društva,  
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva s sedežem v občini. 

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA  

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov 
(v nadaljevanju: vsebine): 
  
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom 
zunaj obveznega izobraževalnega programa, 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport,  
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami,  
– kakovostni šport,  
– vrhunski šport,  
– športna rekreacija, 
- šport invalidov.  

B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in 
strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge): 
  
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
– delovanje športnih društev in občinske športne 
zveze,  
– športne prireditve,  
– športni objekti,  
– informacijski sistem na področju športa,  
– priznanja športnikom in športnim delavcem. 

3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA 
RAZPOLAGO JAVNEGA RAZPISA 

- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni 
višini 42.000,00 € EUR 

4. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine 
Vransko, spletni strani Občine Vransko 
(www.vransko.si) in v Občinskem informatorju. 

5. ROK IN NAČIN ZA ODDAJO VLOG 

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih 
dokumentov je 25.10.2010, do 12. ure, osebno ali 
priporočeno po pošti, na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Vransko 2011« z navedbo naslova pošiljatelja na 
hrbtni strani kuverte. 
 
6. DATUM ODPIRANJA VLOG 

Odpiranje vlog bo izvedeno 26.10.2010 v 
prostorih Občine Vransko. 

7. IZID JAVNEGA RAZPISA 

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v 45 dni po datumu, ki je določen za 
predložitev vlog. 

8. INFORMACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo 
zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v tajništvu 
Občine Vransko ter na spletni strani Občine 
Vransko (www.vransko.si). Vse dodatne 
informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. 

Številka: 4302-05/2010-01 
Vransko, 24.9.2010                                

 Župan Občine Vransko 
 Franc Sušnik l. r. 
 

 

6. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2011 

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

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

v Občini Vransko za leto 2011 
 

1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA 
RAZPISA 
Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje 
naslednjih programov ljubiteljske kulture: 
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna 
glasba), 
- gledališka ali lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna ali likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska ali filmska dejavnost, 
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- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 
 
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA  
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma 
sofinancirajo naslednje vsebine:  
– poslovanje in redna dejavnost registriranih 
kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in 
kulturna dejavnost drugih društev, ki so 
registrirana tudi za kulturno dejavnost;  
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu 
občine;  
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske 
populacije, vendar le v delu, ki Letni program 
kulture v Občini Vransko za leto presega vzgojno 
izobraževalne programe;  
– izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe 
ljubiteljske kulturne dejavnosti;  
– nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo 
programov ter vzdrževanje prostorov;  
– kulturna izmenjava. 
 
3. OKVIRNA VIŠINA  SREDSTEV, KI SO NA 
RAZPOLAGO JAVNEGA RAZPISA 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 
bo predvidoma iz sredstev proračuna za leto 
2011 namenjeno 7.380,00 €. 
 
4. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 
Razpis se objavi na oglasni deski Občine 
Vransko, spletni strani Občine Vransko 
(www.vransko.si) in v Občinskem informatorju. 
 
5. ROK IN NAČIN ZA ODDAJO VLOG 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih 
dokumentov je 25.10. 2010, do 12. ure, osebno 
ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave 
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2011« z 
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani 
kuverte. 
 
6. DATUM ODPIRANJE VLOG 
Odpiranje vlog bo izvedeno 26.10.2010  ob 12.00 
v prostorih Občine Vransko. 
 
7. IZID JAVNEGA RAZPISA 
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za 
predložitev vlog. 
 
8. INFORMACIJE 
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo 
zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v tajništvu 
Občine Vransko ter na spletni strani Občine 
Vransko (www.vransko.si). Vse dodatne 
informacije lahko dobijo vlagatelji  v pisarni 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. 
 
Številka: 4302-06/2010-01 
Vransko, 24.09.2010                                     

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.  

 
7. Javni razpis za sofinanciranje socialno 
varstvenih programov in programov drugih 
društev na območju Občine Vransko v letu 
2011 

Na podlagi 6. člena pravilnika o  sofinanciranju 
socialno varstvenih programov in programov 
drugih društev na območju Občine Vransko (Ur.l. 
RS. št. 14/2010)  razpisuje Občina Vransko 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na 

območju Občine Vransko v letu 2011 
 

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva 
iz proračuna Občine Vransko za izvajanje 
nalogna področju socialnega varstva in 
programov drugih društev, organizacij in zvez za 
leto 2011. 

Za izvajanje razpisanih programov bo Občina 
Vransko v Odloku o proračunu  občine Vransko 
za leto 2011 zagotovila 9.000,00 EUR: 
 
-     proračunska postavka  - sofinanciranje 
programov humanitarnih društev 4.000,00 EUR 

- proračunska postavka  - sofinanciranje 
letovanja socialno in zdravstveno  ogroženih 
otrok 1.500 EUR 
 

- proračunska postavka  -  socialno varstvo 
drugih ranljivih skupin in programi drugih 
posebnih skupin  2.500,00  EUR 
 

- proračunska postavka  - programi 
veteranskih organizacij  1.000,00 EUR. 

 
2. Na razpisu lahko sodelujejo: 
 
- organizacije za samopomoč in dobrodelne 
organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 
posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da 
bi reševale socialne stiske in težave občanov; 

- invalidske organizacije kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih 
izvajajo posebne socialne programe in storitve, 
utemeljene na značilnostih invalidnosti po 
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo 
položaj invalidov in občanov Občine Vransko; 

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove 
in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na 
področju sociale, zdravstva ali občinske  
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programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge  
pomembne programe za občane Občine 
Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na 
območje Občine Vransko oziroma na njene 
občane. 
 
3. V letu 2011 bo Občina Vransko sofinancirala 
naslednje naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov 
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v  
javnem interesu na področju socialnega varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno 
ogroženih otrok; 

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 

- sofinanciranje programov zdravstvene 
preventive in vzgoje; 

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi 
generacijami; 

- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo 
programe, ki niso aktivnega komercialnega 
značaja in ne  spadajo med projekte kulturnih 
društev in predstav, športnih tekmovanj, 
izobraževanja, področja turizma, požarnega 
varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz 
drugih  proračunskih postavk.   

4.  Predlagatelji programov morajo ob prijavi 
posredovati naslednje podatke: 
- izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni 
razpis s prilogami (obrazec lahko dvignete v 
tajništvu Občine Vransko, Vransko 59 ali na 
internetni strani Občine Vransko,  
www.vransko.si. 
 
- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine 
Vransko oz. da delujejo tudi na območju Občine 
Vransko in odločbo o registraciji društva; 
 
- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010, 
če je program bil sofinanciran s strani občinskega 
proračuna v letu 2010, potrjeno na ustreznem 
organu društva; 
- davčno številko in številko transakcijskega 
računa; 
  
- program dela in finančni načrt za leto 2011; 

- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, 
podatke o številu članov društva, seznam članov 
z območja Občine Vransko ter podatke o višini 
članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo 
predlagatelji posredovati naslednje podatke: 

- popolno ime in naslov izvajalca programa 
oziroma projekta; 

- opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
akcijo, iz katerega bodo razvidni tudi   
pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih 
stroškov; 
 
-  finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire         financiranja; 

- časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati 
razpisanemu področju, ne pa drugim področjem 
delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v 
obravnavo. 
 
5. Merila za dodelitev sredstev: 
 
- popolna dokumentacija - pogoj; 

- sedež društva ali podružnice je na območju 
Občine Vransko oziroma je program dejavnosti  
zastavljen tako, da organizacija vključuje v 
program člane iz Občine Vransko;  

- vključenost članov iz Občine Vransko; 
 
- kvaliteta programov, (množičnost vključevanja, 
sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na 
različnih področjih...). 
 
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih 
dokumentov je 25.10.2010 do 12. ure osebno ali 
priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za 
programe socialnega varstva in programe drugih 
društev 2011« z navedbo naslova pošiljatelja na 
hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
Odpiranje vlog bo izvedeno dne 26.10.2010 v 
sejni sobi občine in ne bo javno. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
Strokovna komisija , ki jo za ta razpis imenuje 
župan, po zaključku javnega razpisa pregleda 
predloge, prispele na razpis in opravi vsa 
potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če 
ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 
predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni.  
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, 
se zavržejo. Na predlog komisije direktor 
občinske uprave s sklepom o izidu razpisa 
obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v 
roku 45 dni  po datumu, ki je določen za 
predložitev vlog. Po preteku pritožbenega roka  
bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju. 
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9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
dobite pri Jadranki Kramar, tel. 03/703 28 15 ali  
jadranka.kramar@vransko.si. 
 
Številka: 4302-04/2010-02  
Vransko, 24.09.2010                                     

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

8. Javni razpis o izvajanju zimske službe 
(pluženja in posipanja cest) na območju 
Občine Vransko 

Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah 
(Uradni list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu 
občine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS, 
št.14/10), in Pravilnika o  vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina  
Vransko objavlja  

J A V N I R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe (pluženja in 

posipanja cest) na območju Občine Vransko 
za obdobje 1. 11. 2010 do 15. 3. 2011 

 
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna 
dokumentacija  sta objavljena  na spletni strani 
občine Vransko (www. vransko.si) in na oglasni 
deski Občine Vransko. Ponudniki lahko oddajo 
svoje ponudbe o izvajanju zimske službe do 
20.10. 2010 na  naslov Občina Vransko, Vransko 
59, 3305 Vransko. 

                
Številka: 4303-37/2010-04                                      
Vransko, 24.9.2010                                         

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.  

 

9. Namera o ustanovitvi služnosti in javno 
zbiranje ponudb za postavitev sončne 
elektrarne  

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS; št. 14/2007) in 63. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list 
RS, št. 84/07 in 94/07, 100/09, 42/10), Občina 
Vransko objavlja 

 
NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI 

in 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB 

za postavitev sončne elektrarne na  strehi:  
- Zdravstvenega doma Vransko , površine 220 

m2 
- Stanovanjskega  bloka Vransko 89, površine 

150 m2 
- Kulturnega doma Vransko, površine 310 m2 

- Športne dvorane Vransko, površine 1.250 m2 
- Osnovne šole Vransko, površine 160 m2 

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Vransko: 
http://www.vransko.si. 

 

Št: 4303-038/2010-03 
Vransko, 16.9. 2010 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.  

 

ZAPISNIKI
 

 10. ZAPISNIK 25. redne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko 

Z A P I S N I K 
25. redne seje Občinskega sveta Občine 

Vransko, ki je bila v torek, 31. avgusta 2010, 
ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra za 
razvoj alternativnih virov energije, Vransko 

66a. 
 

Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti 
priložena zapisniku): 
- člani občinskega sveta ob 20. uri:  Roman Aleš, 
Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, 
Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Franc 
Remic, Ivan Bervar, Anica Medvešek; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: 
Aleksandra Kumer, Rudolf Pušnik (zapisnikar); 
- SOU Vransko – Tabor: Petra Slatinšek, Mihaela 
Zupančič; 
- nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl. 
- ostali prisotni: Jolanda Železnik (direktorica 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec), Franja 
Centrih (direktorica UPI Ljudske univerze Žalec), 
Sabina Korošec (ravnateljica II. OŠ Žalec), Majda 
Pikl (ravnateljica OŠ Vransko – Tabor), Hrastovec 
Miran (OO SD Vransko), Marko Krajnc (direktor 
Energetike Vransko, d.o.o.); 
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- opravičeno odstotni: Suzana Felicijan Bratož 
(direktorica ZKTŠ Vransko), Marjan Golob 
(direktor Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate 
Žalec), Tanja Cehner (ravnateljica Glasbene šole 
Risto Savin Žalec).   

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

Sprejem dnevnega reda: 
Župan poda predlog za dopolnitev dnevnega reda 
s točko 9a: Odlok  o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – 
Tabor. 
 Pripomb na predlog ni, zato sledi glasovanje: 
- 9  glasov ZA dopolnitev dnevnega reda s točko 
9a 
- 9 glasov ZA sprejem dopolnjenega dnevnega 
reda kot celote 

Sklep št. 471 
Sprejme se dopolnitev dnevnega reda 25. redne 
seje s točko 9a.: Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Vransko-Tabor. 

Sklep št. 472 
Sprejme se naslednji dnevni red 25. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 24. 
redne seje z dne 22.6.2010 in 14. 
korespondenčne seje z dne 10.8.2010   
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o zaključnem računu občine Vransko za 
leto 2009 - 2. obravnava in sprejem 
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine 
Vransko za obdobje od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 
5. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega 
glasila »Občinski informator« 
6. Obravnava in sprejem poročil javnih zavodov o 
rezultatih poslovanja za leto 2009 
7. Sprejem letnega programa športa 
8. Sprejem letnega programa kulture 
9. Obravnava in potrditev sistemizacije OŠ 
Vransko – Tabor, Enota Vrtec Vransko 
9a. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor 
10. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 
24. redne seje z dne 22.6.2010 in 14. 
korespondenčne seje z dne 10.8.2010   
Pripomb na predložena zapisnika 24. redne seje 
in 14. korespondenčne seje ni, zato svetniki 
glasujejo o potrditvi zapisnikov v predloženem 

besedilu:  
- 9 glasov ZA potrditev zapisnika 24. redne seje  
- 9 glasov ZA potrditev zapisnika 14. 
korespondenčne seje 

Sklep št. 473 
Potrdi se zapisnik 24. redne seje z dne 22.6.2010 
v predloženem besedilu. 

Sklep št. 474 
Potrdi se zapisnik 14. korespondenčne seje z dne 
10.8.2010 v predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

- G. Emil Jelen zastavi vprašanje glede 
problematike javne zobozdravstvene oskrbe v 
Občini Vransko. Župan bo odgovor posredoval na 
naslednji seji občinskega sveta. 

- Ga. Anica Medvešek zastavi vprašanje glede 
problematike odvodnjavanja meteornih voda na 
javni poti št. 992811 Čeplje-Rojšek po končani 
rekonstrukciji križišča Čeplje. Župan odgovori, da 
je dne 7.9.2010 sklican sestanek, katerega tema 
bo novonastala problematika po rekonstrukciji 
križišča Čeplje. 

- G. Ivan Kokovnik poda vprašanje glede 
lastništva zemljišča parc. št. 1610/11, k.o. 
Prekopa. Župan pojasni, da je zemljišče Občina 
Vransko prodala podjetju Petre, d.o.o. 

Ad3: Odlok o zaključnem računu občine 
Vransko za leto 2009 - 2. obravnava in 
sprejem 
Uvodno obrazložitev poda župan. Odlok je bil 
obravnavan in sprejet v 1. branju na 24. redni seji 
dne 22.6.2010 in posredovan v 30 dnevno javno 
obravnavo. Pripomb v času javne obravnave ni 
bilo. Poročilo nadzornega odbora poda 
predsednica odbora, ga. Jug, ki pove, da 
nadzorni odbor večjih nepravilnosti ni ugotovil in 
zato občinskemu svetu predlaga sprejem Odloka 
o zaključnem računu občine Vransko za leto 
2009. Župan povzame še izsledke revizije 
Računskega sodišča RS, ki je Občini Vransko 
predlagalo nekaj priporočil za izboljšanje 
poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, 
ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je 
bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti 
oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi. 
Razpravi sledi glasovanje: 9 glasov ZA 

Sklep št. 475 
Sprejme se Odlok o zaključnem računu občine 
Vransko za leto 2009 v predloženem besedilu.  
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Odlok se objavi v Uradnih objavah Občine 
Vransko. 

Ad4: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine 
Vransko za obdobje od 1. 1. 2010 do 30. 6. 
2010 
Poročilo poda ga. Slatinšek. Župan predlaga 
sprejem sklepa, s katerim občinski svet potrjuje, 
da se je seznanil s poročilom polletnega 
poslovanja Občine Vransko. Razpravi sledi 
glasovanje: 9 glasov ZA 
 
Sklep št. 476 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
poročilom o izvrševanju proračuna Občine 
Vransko za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010. 

Ad5: Odlok o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila »Občinski informator« 
Župan poda obrazložitev. Predlaga se združena 
1. in 2. obravnava (sprejem po hitrem postopku) 
in sprejem odloka v predloženem besedilu. 
Razpravi sledi glasovanje: 
- 9 glasov ZA sprejem po hitrem postopku 
- 9 glasov ZA sprejem odloka 

Sklep št. 477 
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega 
glasila »Občinski informator« se sprejme po 
hitrem postopku. 

Sklep št. 478 
Sprejme se  Odlok o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila »Občinski informator«.  
Odlok se objavi v Uradnih objavah Občine 
Vransko. 

Ad6: Obravnava in sprejem poročil javnih 
zavodov o rezultatih poslovanja za leto 2009 
Občinski svet je obravnaval poročila o rezultatih 
poslovanja za leto 2009 naslednjih javnih 
zavodov: 
- OŠ Vransko-Tabor, 
- ZKTŠ Vransko, 
- II. OŠ Žalec, 
- Glasbena šola Risto Savin Žalec, 
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
- UPI Ljudska univerza Žalec, 
- Javni zavod Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate 

Žalec. 
 
Dodatna pojasnila k poročilom o rezultatih 
poslovanja za leto 2009 so podali:  
- ga. Korošec, ravnateljica iz II. OŠ Žalec; 
- ga. Centrih, direktorica UPI Ljudske univerze 

Žalec; 
- ga. Železnik; direktorica Medobčinske splošne 

knjižnice Žalec; 
- ga. Pikl; ravnateljica OŠ Vransko – Tabor. 
 
Župan predlaga, da občinski svet sprejme sklep o 
seznanitvi s poročili. Poročila so na vpogled v 

tiskani obliki na sedežu Občine Vransko 
(tajništvo). 
 
Sklep št. 479 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
poročili o rezultatih poslovanja za leto 2009 
naslednjih javnih zavodov: OŠ Vransko-Tabor, 
ZKTŠ Vransko, II. OŠ Žalec, Glasbena šola Risto 
Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica 
Žalec, UPI Ljudska univerza Žalec, Javni zavod 
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec. 

 
Ad7: Sprejem letnega programa športa 
Obrazložitev točke poda župan. Občinskemu 
svetu predlaga, da sprejme letni program športa 
za leto 2011. Razpravi sledi glasovanje: 9 glasov 
ZA 
 
Sklep št. 480 
Sprejme se Letni program športa v Občini 
Vransko za leto 2011. Letni program se objavi v 
Uradnih objavah Občine Vransko. 

Ad8: Sprejem letnega programa kulture 
Obrazložitev točke poda župan. Občinskemu 
svetu predlaga, da sprejme letni program kulture 
za leto 2011. Sledi glasovanje: 9 glasov ZA 
 
Sklep št. 481 
Sprejme se Letni program kulture v Občini 
Vransko za leto 2011. Letni program se objavi v 
Uradnih objavah Občine Vransko. 

Ad9: Obravnava in potrditev sistemizacije OŠ 
Vransko – Tabor, Enota Vrtec Vransko 
Obrazložitev poda ravnateljica OŠ Vransko-
Tabor, ga. Pikl. Župan predlaga občinskemu 
svetu, da potrdi sistematizacijo. Razpravi sledi 
glasovanje: 9 glasov ZA 
 
Sklep št. 482 
Potrdi se predložena sistemizacija delovnih mest 
za šolsko leto 2010/2011 v OŠ Vransko – Tabor, 
Vrtec Vransko. 

Ad9a: Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Vransko-Tabor 
Župan poda obrazložitev in predlaga občinskemu 
svetu, da odlok sprejme po hitrem postopku. 
Razpravi sledi glasovanje: 
- 9 glasov ZA sprejem po hitrem postopku 
- 9 glasov ZA sprejem odloka 

Sklep št. 483 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor se sprejme 
po hitrem postopku. 
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Sklep št. 484 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-
Tabor. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

Ad10: Razno 
a) Župan občinskemu svetu predstavi poročilo o 
izvajanju zimske službe 2009/10. 
b) Župan občinski svet seznani z začetkom javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2. 
c) Župan občinske svetnike povabi na sprejem 
občanke Sabine Predovnik, ki se s prvih 
svetovnih iger borilnih veščin vrača z bronasto 
medaljo v ju-jitsuju. 
 
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 22. 
uri. 

Zapisal: 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE – 
LOKALNE VOLITVE 2010

 

11. Sklep o določitvi dneva predčasnega 
glasovanja za lokalne volitve 2010 v Občini 
Vransko 
 
Občinska volilna komisija občine Vransko je na 1. 
redni seji dne 12.08.2010 sprejela naslednji 

 
S K L E P  

o določitvi dneva  predčasnega glasovanja za 
lokalne volitve 2010 v Občini Vransko 

 
I. 

 
Kot dan za izvedbo predčasnega glasovanja za 
izvedbo lokalnih volitev 2010 v Občini Vransko se 
določa SREDA, 6. oktober 2010. 

 
II. 

Predčasno glasovanje poteka na volišču št. 901 - 
Predčasno glasovanje,  s sedežem na naslovu 
Vransko 59, 3305 Vransko  (sejna soba občine) 
od 9. do 17. ure. 

III. 

Sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi 
na oglasni deski občine Vransko in uradni spletni 
strani občine Vransko - www.vransko.si. 

Številka: 0410/2010-32 
Vransko, 18.8.2010                                                                                             

Predsednica OVK 
Brigita Miklavc l. r. 
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12. Seznam kandidatov za župana in kandidatov za člane občinskega sveta v volilni enoti št. 1-9  

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih  volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 
94/07 in 45/08), v zvezi z določbo 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVZD-UPB1, Uradni list RS, 
št. 109/06, 54/07 – odl. US in 49/08 – skl. US) je Občinska volilna komisija občine Vransko sestavila 
naslednji 

 
S E Z N A M 

 
 
KANDIDATOV ZA ŽUPANA 
 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA V VOLILNI ENOTI ŠT. 1 - 9 

 
Kandidata za župana: 

Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 
 

1. STANISLAV ZDEŠAR, rojen 22.10.1947, stanujoč Jeronim 49, 3305 Vransko, 
    ELEKTRIKAR, UPOKOJENEC. 
    Predlagatelj: DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE (DS). 

 
2. FRANC SUŠNIK, rojen 04. 09. 1955, stanujoč Čeplje 1 c, 3305 Vransko,  
    GIMNAZIJSKI MATURANT, ŽUPAN. 
    Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

 
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Vransko. Voli se en (1) kandidat. 

 

Kandidati za člane občinskega sveta: 

Volilna enota št. 1 obsega območje naslednjih naselij: Prekopa 
Kandidati so: 
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. JANEZ LENCL, rojen 30.04.1965, stanujoč Prekopa 11 c, 3305 Vransko,  
univ. dipl. ing. telekomunikacij, projektni inženir. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS). 

2. ROMAN ALEŠ, rojen  03.02.1963, stanujoč Prekopa 35, 3305 Vransko,  
strojni mehanik, voznik strojnik. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

3. LJUBOMIR GOSAK, rojen 16.11.1950, stanujoč Prekopa 10 B, 3305 Vransko,  
trgovski poslovodja, samostojni podjetnik. 
Predlagatelj: 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD). 

 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 
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Volilna enota št. 2 obsega območje naslednjih naselij: Čeplje 

Kandidati so: 
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. ANICA MEDVEŠEK, rojena 24.06.1962, stanujoča Čeplje 4, 3305 Vransko,  
poslovna sekretarka, višja referentka za kreditiranje. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

2. ALEKSANDER REBERŠEK, rojen 09.10.1980, stanujoč Čeplje 8, 3305 Vransko,  
elektrotehnik – elektronik, samostojni podjetnik. 
Predlagatelj:  
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si). 

 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 

 
Volilna enota št. 3 obsega območje naslednjih naselij: Brode, Selo pri Vranskem –del (od hišne št. 1 
do 14) 
 
Kandidati so: 
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. SONJA GORNJAK, rojena 13.10.1970, stanujoča Brode 14, 3305 Vransko,  
tekstilni mehanik, slaščičarka. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

2.  NATAŠA JUHART, rojena 22.07.1975, stanujoča Brode 12 b, 3305 Vransko,  
zdravstveni tehnik, zdravstveni tehnik v hemodializi. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS). 

3. VLADIMIR REBERŠEK, rojen 17.11.1959, stanujoč Brode 24 C, 3305 Vransko,  
ekonomist, komercialist. 
Predlagatelj: 
LUDVIK PIKL IN SKUPINA VOLIVCEV. 

 
Voli se en (1) član občinskega sveta.  

 
Volilna enota št. 4 obsega območje naslednjih naselij: Vransko 
 
Kandidati so: 
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. IRENA PEKLAR, rojena 31.10.1964, stanujoča Vransko 12, 3305 Vransko,  
zdravstveni tehnik, medicinska sestra. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

2. DAMIJANA PODBREGAR, rojena 24.04.1980, stanujoča Vransko 14, 3305 Vransko,  
usnjarsko krznarski konfekcijski tehnik. 
Predlagatelj: 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si). 

3. HELENA JELEN, rojena 05.06.1980, stanujoča Vransko 40, 3305 Vransko,  
gostinka, samostojna podjetnica. 
Predlagatelj: 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD). 
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4. MARJAN PEČOVNIK, rojen 19.04.1967, stanujoč Vransko 130, 3305 Vransko,  
magister farmacije, upravnik lekarne. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

5. ANICA BOGATAJ, rojena 11.03.1963, stanujoča Vransko 110 B, 3305 Vransko,  
dipl. med. sestra, patronažna sestra. 
Predlagatelj: 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si). 

6. GREGOR PIKL, rojen 29.06.1978, stanujoč Vransko 17 a, 3305 Vransko,  
mizar, samostojni podjetnik. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

7. VLADIMIR RANČIGAJ, rojen 04.02.1937, stanujoč Vransko 52, 3305 Vransko,  
strojni delovodja, upokojenec. 
Predlagatelj: 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD). 

 

Volijo se trije (3) člani občinskega sveta. 

 
 
Volilna enota št. 5 obsega območje naslednjih naselij: Ločica pri Vranskem, Zajasovnik – del (od 
hišne št. 13 do 20) 

Kandidati so: 
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. MAJA JERMAN, rojena 30.01.1974, stanujoča Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko,  
dipl. vzgojiteljica, vzgojiteljica. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

2. DARJA LOKAR GOVEDNIK, rojena 22.12.1974, stanujoča Ločica pri Vranskem  28, 3305 Vransko, 
profesorica razrednega pouka, učiteljica. 
Predlagatelj: 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD). 

3. ANTON HOMŠAK, rojen 19.06.1974, stanujoč Ločica pri Vranskem 4, 3305 Vransko,  
avtoklepar, vzdrževalec avtocest – skupinovodja. 
Predlagatelj: 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si). 

 
Voli se  en (1) član občinskega sveta. 

 
 
Volilna enota št. 6 obsega območje naslednjih naselij: Limovce, Zaplanina, Zahomce 
 
Kandidati so: 
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. IVAN BERVAR, rojen 29.03.1949, stanujoč Zaplanina 21, 1222 Trojane,  
modelni mizar, upokojenec. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

2. NATAŠA URANKAR, rojena 19.02.1975, stanujoča Zahomce 15, 3305 Vransko,  
gospodinja, delo na kmetiji. 
Predlagatelj:  
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS). 
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3. ANTON UČAKAR, rojen 19.04.1962, stanujoč Zaplanina 9, 3305 Vransko,  
tekstilec, ključavničarska dela. 
Predlagatelj: 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD). 

 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 

 
 
Volilna enota št. 7 obsega območje naslednjih naselij: Prapreče, Vologa, Jeronim –del (od hišne št. 
29 do 58) 
 
Kandidati so: 
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. JUSTIN SEDELJŠAK, rojen 16.04.1947, stanujoč Prapreče 25, 3305 Vransko,  
ključavničar, upokojenec. 
Predlagatelj:  
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS). 

2. SONJA CENCELJ, rojena 05.03.1983, stanujoča Jeronim 50, 3305 Vransko,  
univ. dipl. inž. zootehnike, inšpektor. 
Predlagatelj: 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD). 

3. ANDREJ SEMPRIMOŽNIK, rojen 17.10.1971, stanujoč Jeronim 33 a, 3305 Vransko,  
univ. dipl. inž. elektrotehnike, vodja oddelka. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA  DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 

 
 
Volilna enota št. 8 obsega območje naslednjih naselij: Stopnik 
 
Kandidati so:  
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. MIRA FARČNIK ZORE, rojena 15.04.1954, stanujoča Stopnik 24 a, 3305 Vransko,  
administrativni tehnik, upokojenka. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

2. JOŽEF DOLAR, rojen 31.12.1962, stanujoč Stopnik 45 A, 3305 Vransko,  
avtoklepar, samostojni podjetnik. 
Predlagatelj: 
SOCIALNI DEMOKRATI (SD). 

3. IVAN KOKOVNIK, rojen 12.10.1953, stanujoč Stopnik 41, 3305 Vransko,  
kmet, kmetovalec. 
Predlagatelj: 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si). 

4. TOM ZORE, rojen 08.12.1989, stanujoč Stopnik 24 a, 3305 Vransko,  
študent gradbeništva. 
Predlagatelj: 
DEMOKRATSKA STRANSKA SLOVENIJE (DS). 
 

 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                          Številka 2/2010 – 24. 9. 2010 
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Volilna enota št. 9 obsega območje naslednjih naselij: Tešova, Čreta, Jeronim – del (od hišne št. 1 do 
28/a in 59), Selo pri Vranskem – del (od hišne št. 15 do 19) 

Kandidati so:  
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov 

1. JOŽE MATKO, rojen 21.12.1972, stanujoč Selo pri Vranskem 17, 3305 Vransko,  
ing. lesarstva, tehnolog. 
Predlagatelj: 
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si). 

2. FRANC REMIC, rojen 24.11.1961, stanujoč Čreta 3, 3305 Vransko,  
kmet, kmetovalec. 
Predlagatelj: 
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS). 

 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 

 
Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.  

 

Številka: 0410/2010                                                     PREDSEDNICA OVK 
Vransko, 16. september 2010                                                     Brigita Miklavc, l.r. 

 
 

*Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

   
 


