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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. oktober 2012            Številka 24/2012               

V S E B I N A 

OBJAVE 
 
1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko 
v letih 2012 in 2013 
 
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013 
 
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2013 
 
4. JAVNI RAZPIS za  sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2013 

ZAPISNIKI    
 
5. ZAPISNIK 4. redne seje Odbora za kmetijstvo 

OBVESTILA 
 
6. CENIK daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v 
Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) 
 
 
 

OBJAVE 

1. Javni razpis za sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko 
v letih 2012 in 2013 
 
Občina Vransko objavlja 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje gradnje in obnove vodovodov v 

zasebni lasti na območju občine Vransko  
v letih 2012 in 2013 

 

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje gradnje in obnove 
vodovodov v zasebni lasti na območju občine Vransko, 
katere gradijo občani z lastnimi sredstvi z namenom rešitve 
preskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe 
s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.  

 

Sredstva so namenjena za: 

 izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo ali 
obnovo vodovodov,  
 gradnjo ali obnovo zajetij in vodohranov, 
 gradnjo novega vodovodnega omrežja, 
 zamenjavo dotrajanih cevovodov… 
 

2. Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR v 
tekočem letu. 
 

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 samostojno urejajo lastno vodooskrbo, 
 njihovi objekti ležijo na območju občine Vransko in 

nimajo možnosti oskrbe oz. priključitve na javno 
vodovodno omrežje ter s to investicijo urejajo oskrbo 
iz lastnih zajetij, 

 so za rabo vode iz vodnega vira pridobili vodno 
dovoljenje po 125. členu Zakona o vodah, 

 lastniki vodovoda niso prejemniki investicijskih 
sredstev iz proračuna Občine Vransko. 
 

4. Višina in način sofinanciranja 
Občina Vransko bo posamezen projekt sofinancirala v višini 
30 odstotkov investicije vendar največ do višine 1.260,00 
EUR. Kot investicijska vrednost prijavljenega projekta bo 
upoštevana predračunska vrednost posamezne investicije 
brez DDV, v primeru, da so bila dela že izvedena in 
plačana v letu 2012, pa vrednost po računu brez DDV.  

V primeru, da bodo skupni prijavljeni zneski upravičencev 
presegli razpisani znesek, se bo odstotek sofinanciranja 
ustrezno znižal. 

Odobrena sredstva bodo prejemniku (upravičencu do 
sredstev) izplačana po opravljenih delih in sicer najkasneje 
v tridesetih dneh po prejemu zahtevka za izplačilo sredstev 
s strani upravičenca. Pisni zahtevek za izplačilo sredstev 
bo moral upravičenec predložiti na Občino Vransko 
najkasneje do 15. 12. v tekočem letu. Zahtevku morajo biti 
priloženi originalni računi z dokazili o njihovem plačilu ter 
dokazni slikovni material.  

5. Vsebina prijave 
Kandidati naj oddajo pisne vloge z naslednjo vsebino: 

 kratek opis obstoječega stanja, 
 opis nameravanega posega s predračunom v primeru 

novogradnje ali obnove, 
 račun v primeru, da so bila dela že opravljena v letu 

2012, 
 kopija vodnega dovoljenja. 
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Pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite v zaprti 
kuverti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddajte v tajništvu Občine Vransko, Vransko 
59. 

V levem spodnjem delu ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj - javni razpis za sofinanciranje zasebnih 
vodovodov«.  

Hrbtna stran ovojnice naj bo opremljena z naslovom 
pošiljatelja. 

6. Rok za prijavo 
Obravnavali bomo vloge, ki bodo prispele do vključno 16. 
11. 2012.  
 
7. Izid razpisa 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 
štirinajstih dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi kandidati 
bo Občina Vransko sklenila pogodbo.  

8. Dodatne informacije 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri ge. 
Mariji Jerman (marija.jerman@vransko.si; tel.: 703 28 13). 

Številka: 3541/2012 
Datum: 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

 
2. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013 

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 2013 

 
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 iz 
javnega razpisa 

- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
35.767,00  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 30. 
11. 2012, 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 NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Vransko 2013« z navedbo naslova 
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 

Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2012 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. 

Št.: 4302-01/2012/01 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko za leto 2013 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) 
Občina Vransko objavlja  

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2013 

 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- 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 v Letnem programu 
kulture v Občini Vransko za leto 2013 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 2013 namenjeno 
7.000,00 €. 
 
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 30. 
11. 2012 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 NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2013« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2012 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. 
 
Št.: 4302-02/2012-01 
Vransko, 30. 10. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
4. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
Občine Vransko v letu 2013 

Na podlagi 6. člena pravilnika o  sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10)  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 2013 
 

1. Predmet javnega razpisa  
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za 
izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva 
in programov drugih društev, organizacij in zvez za leto 
2013.  
 
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v 
Odloku o proračunu  občine Vransko za leto 2013 
zagotovila  sredstva v višini 9.225,00 EUR: 
 

A. proračunska postavka 1804 9001 - programi 
veteranskih organizacij  850,00 EUR; 

B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih 
posebnih skupin 2.500,00 EUR; 

C. proračunska postavka 2004 9006 - programi 
varstva drugih ranljivih skupin 5.875,00 EUR, od 
tega: 

C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.275,00 EUR, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.200,00 EUR, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.400,00 EUR. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A -  druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam (npr.:veteranske organizacije, 
društva za vrednote NOB ipd); 
 
B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe 
za izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne 
programe za občane Občine Vransko (npr.:Društvo 
upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje ipd); 
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C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja 
socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, 
DPM); 

C2 - 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 in  
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 
sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja 
kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, 
Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov 
ipd.); 

C3 -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; 

3. V letu 2013 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: 
 
a) 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. 
 
b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2012, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2012, potrjeno na ustreznem organu društva; (v kolikor 
še ni potrjeno, potem za leto 2011) 
 

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2013; 
 
f) 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: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 
 
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) 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 do vključno ponedeljka, 26. 11. 2012, do 10. 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 2013« z 
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno v sredo, dne 28. 11. 2012, 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 pet dni od prejema dopolni.  
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom 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.  
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Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Jadranki Kramar, tel. 
03/703 28 15 ali jadranka.kramar@vransko.si 
 
Številka: 4302-03/2012-02  
Vransko, 30. 10. 2012                                     
 
Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

ZAPISNIKI 

5. Zapisnik 4. redne seje Odbora za kmetijstvo 

Z A P I S N I K 
4. redne seje Odbora za kmetijstvo z dne 1. 10. 2012 

Prisotni: Urankar Nataša, Sonja Cencelj, Štefan Jošt, Ivan 
Kokovnik, Anton Homšak, župan Franc Sušnik, Križnik 
Vojko LD Vransko, predstavnik LD Braslovče, Maja Klemen 
Cokan in Rosita Papinutti 

Dnevni red: 
 
1. Problematika  divjadi na Vranskem  - škode po divjih 
prašičih, jelenu, pojav medveda na Vranskem  
2. Problematika suše – pregled ocenitve prizadetosti 
posameznih kmet. kultur   
3. Pregled proračun Občine Vransko 
4. Hmeljarstvo – prošnja za sofinanciranje REMEDIA –
HOPSI 
5. Razno 

Ad 1) Predsednica odbora za kmetijstvo  Nataša  Urankar 
je  v uvodu izpostavila  izjemno velike škode po divjih 
prašičih in problematiko prijave ter ocenitve škode. 

Občina Vransko že vrsto let opozarja na velik obseg škod 
po divjem prašiču. V ta namen se redno udeležujemo 
obravnave letnih gojitvenih načrtov in vseskozi zahtevamo 
povečan obseg  odstrela  divjega prašiča, ki v naši kmetijski 
krajini povzroča škodo z nepopravljivimi posledicami. 
Obseg škod se iz leta v leto povišuje. Posebno 
problematične so ritine na travnikih in pašnikih ter izpad 
pridelave krme in paše. Zaradi spremljevalnih dejavnikov 
so posledice na travnikih in pašnikih dolgotrajne in 
praktično nepovratne. Razkorak med planiranim odstrelom 
in potrebnim odstrelom je vse večji in je posledica velikih 
razhajanj med dejansko povzročeno škodo in evidentirano 
škodo. Zaradi največkrat neprimernega odnosa 
predstavnikov upravljavca lovišča do lastnikov zemljišč kot 
prijaviteljev nastale škode in odnosa cenilcev pri 
ocenjevanju prijavljene škode se vse preveč lastnikov 
zemljišč ne odloča za prijavo nastale škode, zaradi česar 
se statistično kaže, da je škod manj, posledično tudi število 
divjih prašičev in se zaradi tega zmanjšujejo tudi letni plani 
odstrela divjega prašiča. 

Na temo škod, popisa, realizaciji odstrela so v razpravi 
sodelovali predsednik LD Vransko Križnik Vojko, 
predstavnik LD Braslovče, kmetijska svetovalka Maja 
Klemen Cokan, Ivan Kokovnik, Štefan Jošt, Sonja Cencelj,  
Nataša Urankar in  župan  Franc Sušnik. 

Predstavnika LD sta podala plan odstrela ter realiziran plan 
odstrela divjega prašiča v letu 2012. LD Vransko ima v 
planu 40 kom prašičev, odstreljenih je bilo 28 ter LD 
Braslovče ima v planu 83 prašičev, odstreljenih je bilo 41 
kom. Župan je citiral navedke iz Lovsko-upravljavskega 
načrta, da odstrel divjih prašičev na kmetijskih površinah ni 
omejen, ne glede na plan.  

Župan Franc Sušnik je predlagal članom odbora naslednje 
sklepe, da bi odpravili razkorak in zagotovili nemoteno in 
celovito ocenjevanje škod po divjem prašiču. Po sprejetju 
predlaganih sklepov  se bo Občina Vransko  aktivno 
vključila v evidentiranje in ocenjevanja škod na kmetijskih 
zemljiščih, ki nastajajo kot posledica delovanja divjih 
prašičev in druge lovne divjadi. V ta namen se predlaga: 

-   Strokovna sodelavka občinske uprave sprejema 
prijave nastale škode, le to na kraju samem evidentira 
in s pooblastilom lastnika zemljišča škodo tekoče javlja 
lovski družini, kot upravljavcu lovišča. 
-  Pooblaščeni predstavnik Občine Vransko sodeluje pri 
ocenjevanju nastale škode in pri sporazumevanju o 
povračilu le te. 
- V primeru nestrinjanja z ocenjeno škodo na prvi 
stopnji  s pooblastilom lastnika zemljišča vlaga pisno 
prijavo - škodo »Komisiji za določanje višine škode na 
kmetijskih in gozdnih kulturah«, ki je organizirana za 
posamezen LUO po Upravnih enotah.  
- V primeru nestrinjanja z oceno škode na  drugi stopnji 
v imenu  in s pooblastilom lastnika vloži tožbo na 
pristojno sodišče. 
-   Za stimulacijo odstrela  prašičev  se lovcu, ki je le 
tega uplenil izplača  50 € za vsakega odstreljenega 
prašiča nad planom odstrela  za tekoče leto.  
 

Člani odbora so se strinjali, da se predlagani sklepi 
posredujejo v potrditev Občinskemu svetu Občine 
Vransko. 

V razpravi  o prisotnosti rjavega medveda so sodelovali 
lovci in člani odbora.  Na območju občine se zadržuje več 
medvedov, na predlog občinske sveta in članov odbora za 
kmetijstva se pripravi dopis za pristojno ministrstvo. 

Ad 2) Na temo poletne suše poda informacijo od pričetku 
postopka evidentiranje suše na območju  župan in občinska 
uslužbenka  Rosita Papinutti.  

V začetku avgusta je na pobudo Skupnosti občin Slovenje 
o pričetku postopka ocenjevanje škode  naslovila dopis na 
Upravo RS za zaščito in reševanje.  Na poziv URSZS o 
izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski 
proizvodni zaradi posledic suše v letu 2012, je župan 
imenoval komisijo  za popis in ocenitev škode  v letu 2012.  
Komisija je skupaj z kmetijsko svetovalko Majo Klemen 
Cokan 27. 8. 2012 opravila terenski ogled prve ocene 
prizadetosti kmetijskih kultur na širšem območju Občine  
Vransko. Komisija si je  na terenu ogledala posledice 
sušnega obdobja in ugotovila sledeče: 

- stopnja poškodovanosti se razlikuje  glede na  
pedološko sestavo tal, lege kmetijskih zemljišč in 
nadmorske višine,  

- ocene so okvirne glede na čas ocenitve, potrebno 
bo še končna cenitev po spravilu pridelkov, 
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Zap.št. Kultura Prizadetost 

1. 
Travniki – TDM 
hriboviti predel 70 % 

2. 
Travniki – TDM 
nižinski predel 50 % 

3. 
Koruza – hriboviti 
predel 50-60 % 

4. 
Koruza – nižinski 
predel 30-50 % 

5. Fižol 50 % 

6. Hmelj 50 % 

7. Buče  50 % 

 
 
Komisija  je z predhodno oceno škode po suše  uradno 
seznanila pristojno Upravo RS za zaščito in reševanje v 
Celju. Na podlagi pridobljenih telefonski informacij  iz 
URSZR,  je na ravni predhodne ocene škode po suši v 
kmetijstvu je bil presežen prag za škod  v celotni državi, v 
prihodnih dneh naj bi vlada o tej temi razpravljala in podala  
navodila  načinu popisa škode po suši.   Z vsemi navodili, ki 
ji bo pripravila URSZR o morebitni končni ocenitvi  škode 
bodo vsi oškodovanci v občini pravočasno informirani. 

Ad 3) Člani odbora  so naslovili vprašanje županu: Koliko 
bo zagotovljenega denarja za področje kmetijstva  v 
proračunu za leto 2013 in 2014, glede na to, da se že 
pripravlja osnutek proračuna za dvoletno obdobje? 

Župan poda informacijo, da še ne more podati končne 
številke, ker se na vladi  pripravljajo določeni ukrepi 
varčevanja oziroma zmanjšanje financiranja občin. V 
kolikor bodo dopuščale zmožnosti bodo vsekakor na 
področju kmetijstva planirana določena sredstva.  

Ad 4) Pod 4. točko dnevnega reda je občinska uslužbenka 
podala informacijo o prejeti vlogi  iz Hmeljarskega Inštituta  
Žalec o kandidiranju na evropski javni razpis sofinanciranje 
REMEDIA - HOPSI ( projekt sanacije ostankov PVC vrvice 
v hmeljiščih za območje Spodnje Savinjske doline).  Občina 
Vransko in Prebold še nista pristopili  k sofinanciranju 
predlaganega projekta, v primeru uspešnega razpis bo 
odbor za kmetijstvo  ponovno seznanjen in bo v vlogo 
ponovno obravnaval na eni od prihodih sej. 

Ad 5) Pod točko razno je Štefan Jošt postavil vprašanje: 
Kakšen bo nadaljnji postopek za širitev stavbnega 
zemljišča  za potrebe kmetijske dejavnosti na osnovi 
prejetega po  sklepu iz MKO. 

Župan je odgovoril, da je Občinski svet Občine Vransko na 
zadnji seji v skladu z v mesecu juliju spremenjeno 
zakonodajo že sprejel dva sklepa za razširitev področja 
stavbnih zemljišč, ki sta bila posredovana v potrditev na 
pristojno ministrstvo. V kolikor bosta sklepa potrjena bo to 
model za reševanje nujnih primerov in potreb. 

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
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Zapisala 
Rosita Papinutti l. r. 
 
Predsednica Odbora za kmetijstvo 
Nataša Urankar l. r. 

OBVESTILA 

6. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v 
Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) 
 
Priključna moč - fiksni del 

Priključna moč toplotne 
postaje [kW] 

Cena za kW 
priključne moči 
letno, brez DDV 

[€/kW, letno] 

Cena za kW 
priključne moči letno, 
z DDV [€/kW, letno] 

1 kW - 30 kW 10,43 12,52 

31 kW - 100 kW  10,02 12,02 

101 kW - 300 kW 9,60 11,52 

nad 301 kW 8,76 10,51 

 
Obračun po toplotnem števcu - variabilni del 

Raba energije 
[kWh/leto] 

Cena energije v 
kWh brez DDV 

[€/kWh] 

Cena energije v kWh z 
DDV [€/kWh] 

1 - 50.000 0,0551 0,0661 

50.001 - 250.000 0,0544 0,0653 

250.001 - 400.000 0,0521 0,0625 

nad 400.001 0,0515 0,0617 

 
Števnina  

Postaje [kW] 

Števnina na 
toplotno postajo 

brez DDV 
[€/toplotno postajo, 

letno] 

Števnina na toplotno 
postajo z DDV [€/toplotno 

postajo, letno] 

1 kW - 100 kW 55,08 66,10 

101 kW - 300 kW 57,17 68,60 

301 kW - 600 kW 66,77 80,12 

 

 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


