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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. JUNIJ 2014               Številka 40/2014               

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

2. SKLEP o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP 
»Po Zavrteh« 

3. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja 
premoženja za leto 2014 

4. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

5.  SKLEP o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 
volilne komisije 

6. SKLEP o ukinitvi javnega dobra 

7. SKLEP o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora 
v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v 
Občini Vransko v letu 2014 

OBVESTILA 
 
8. OBVESTILO o javni razgrnitvi Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko 

ZAPISNIKI 
 
9.  ZAPISNIK 20. redne seje Občinskega sveta 

10. ZAPISNIK 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja  
 

 

 

 

 

 

 

 

A K T I 

1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, 
št. 57/12) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 
17. 6. 2014 sprejel 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Vransko 

1. člen 

Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) in Sklep o 
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s 
parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5 k.o. Jeronim ter 3/3 
k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 29/2013 in 
33/2013),  

V grafičnem delu Občinskega prostorske načrta Občine 
Vransko je prišlo do napake pri uvrstitvi sosednjih zemljišč 
parc. št. 1001/1 in 1002, obe k.o. Prekopa, v namensko rabo. 
Namesto dela zemljišča parc. št. 1002, k.o. Prekopa, je bil v 
namensko rabo »Površine razpršene poselitve – A« uvrščen 
del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa. 

2. člen 

V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko se del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa, v 
izmeri cca 270 m2 z določeno namensko rabo »Površine 
razpršene poselitve – A« vrne v namensko rabo »Druga 
kmetijska zemljišča - K2«, del zemljišča parc. št. 1002, k.o. 
Prekopa v izmeri 120 m2 (severni del) pa se iz namenske rabe  
»Druga kmetijska zemljišča - K2« prestavi v namensko rabo 
»Površine razpršene poselitve – A«. 

Preostala dela zemljišč parc. št. 1001/1 in 1002, oba k.o. 
Prekopa, ostajata v namenski rabi kot je določena in označena 
v grafičnem prikazu, ki je sestavni del tega sklepa.  

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

O izvedenem postopku spremembe občinskega prostorskega 
načrta po kratkem postopku Občina Vransko v sedmih dneh po 
sprejemu na občinskem svetu obvesti pristojno ministrstvo in 
vse državne nosilce urejanja prostora. 
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Številka: 3500-01/2014-03                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 
Priloga: 
- grafični prikaz. 
 

 
 

 
 
2. Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP 
»Po Zavrteh« 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. 
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski 
svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel 

S K L E P  
o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP-a »Po 

Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08) 

1. člen 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o tehničnem popravku PUP-
a »Po Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08). 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 3500-01/2014-03-6                   Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 

3. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja 
premoženja za leto 2014 

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12),  je 
Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17.06.2014 
sprejel  naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 

2014 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, 
objavljen v Uradnih objavah Občine Vransko, št 38/2014 z dne 
31.3.2014 se dopolni kot sledi: 
 
PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA 
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Zemljišče 
na plazu 
JP Stari 
grad  

parc. št. 
665/24,  
k.o. Prekopa, 
51 m2 

parc. št. 
665/25,  
k.o. Prekopa, 
215 m2  

obe 450 €   Nakup 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture   

še ni 
realizirano – 
menjava 
zemljišč 
Maček - 
Občina 

Javna 
površina v 
trgu 

parc. št. 18/2, 
k.o. Vransko, 
114 m2 

 

              
2000 € 

Nakup 
zemljišč  za 
ureditev trga 
Vransko  

 

še ni 
realizirano- 
menjava 
zemljišč 
Oberžan - 
Občina 

 
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE    
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Stavbno  
zemljišče 
delež do 

1/2 
(Vransko 

55) 

parc. št. 159/3, 
k.o. Vransko 

parc. št. 159/4, 
k.o.  Vransko 

 cca 82 m2 

 cca 35 m2 

  

  
2000 € 

Občina  bo 
zamenjala    
stavbno 

zemljišče  za 
drugo stavbno 

zemljišče 

Kmetijsko 
zemljišče 
(opuščena  
javna pot) 

parc. št. 
1310/9, 

k.o.  Jeronim  

215 m2 450 € Občina  bo 
zamenja 
kmetijsko 

zemljišče za 
drugo 

zemljišče na 
JP Stari grad 

 
Številka: 410/2014                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                              Franc Sušnik l. r.  
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4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko  (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 in 21/12 ) in  28. Člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8, 11/2011, 
28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) je Občinski 
svet Občine Vransko  na 20. redni seji dne 17. 06.2014 sprejel 
 

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve v Občini Vransko 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov 
občinskega sveta in župana v Občini Vransko. 
 

2. člen 
 
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet in volilne 
kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih 
določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. 
 

3. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 
občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in 
Računskemu sodišču. 
 

4. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so 
dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga 
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi 
dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih 
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu 
sodišču. 
 

5. člen 
 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za 
volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški 
volilne kampanje iz proračuna občine, 30. dan po predložitvi 
poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter 
obravnavi le-tega na seji občinskega  sveta. 
 

6. člen 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljavnost sklepu o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Vransko, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53/10. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 0410/2014                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
 
 
 

5. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 
volilne komisije 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 - UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena, v povezavi z 10. 
členom Statuta Občine (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št, 21/12),  je Občinski svet Občine 
Vransko na  20. redni seji dne 17.06.2014 sprejel naslednji 
 

S K L E P  
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne 

komisije 
 

I. 
 
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije št. 0410/2014  
(Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) se v 8. odstavku 
spremeni kot sledi: 
 
• Razreši se članica OVK Ludvika ČULK, Vransko 89, 3305 
Vransko  
• Imenuje se član Lovro VODOVNIK, Vransko 89, 3305  
Vransko   

II. 
 
Ostale določbe osnovnega sklepa ostanejo nespremenjene. 
 

III. 
 
Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu občine 
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 0410/2014-1                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                              Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
 
6. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 
21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 
17.06.2014 sprejel 
 

S K L E P  
o ukinitvi javnega dobra 

 
I. 

 
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. 1310/9  
(ID 6322567 ) k.o. 1013 Jeronim,  v izmeri 215 m2. 
 

II. 
 
Lastninska pravica iz  točke 1 preneha imeti značaj javnega 
dobra in postane last Občine Vransko, Vransko 59, 33035 
Vransko, matična številka 1357778000. 
 
Številka: 478/2014-1                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
7. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v 
občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v 
Občini Vransko v letu 2014 

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 
11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13), Odloka o ustanovitvi in 
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izdajanju občinskega glasila (Uradne objave Občine Vransko, 
št. 2/2010) in 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012)  je župan Občine Vransko dne 18. 6. 2014 sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v 

občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v 

Občini Vransko v letu 2014 
 

1. 
 
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem 
volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih 
programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014. 
 

2. 
 
V občinskem glasilu »Občinski informator« se za predstavitve 
kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega 
sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 
brezplačno zagotovi po 1/4 strani za vsakega kandidata za 
župana in po 1/4 strani za vsako listo kandidatov za člane 
občinskega sveta.  
 
V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župana, se 
brezplačno zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata, pod 
pogojem, da v tem času glasilo izide.  
 
Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako za 
predstavitev političnih strank in kandidatnih list, ki so že 
zastopane v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso 
zastopane v občinskem svetu.  
 
Dodatne objave za plačilo so možne v skladu z veljavnim 
cenikom, in sicer v največjem skupnem obsegu dveh strani. 
 

3. 
 
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih 
predlagateljev uredništvo glasila izvede žreb o vrstnem redu 
objav. Pri žrebanju sodelujejo predstavniki predlagateljev. 
 

4. 
 
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji 
posredovali uredništvu glasila najkasneje do roka za oddajo 
vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 
2014. 

5. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 041/2014                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r. 
 
 

O B V E S T I L A 

8. Obvestilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko 

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; 
Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 
20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel v prvem branju. 
 

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko bo v času od 30. 6. 2014 
do 31. 7. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, 
Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko - 
www.vransko.si. 
 
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve 
podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo 
pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in 
se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu. 
 
Številka: 3500/2014                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

9.  Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta 
 

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

ki je bila v torek 17. junija 2014, ob 20. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 

Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
 
- člani Občinskega sveta: Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, 
Jože Matko, Aleksander Reberšek, Nataša Urankar, Marjan 
Pečovnik, Janez Lencl in Ana Bogataj (Opr. odsotni člani obč. 
sveta: Nataša Juhart, Justin Sedeljšak in Anton Homšak) 
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; Jadranka Kramar, 
direktorica OU in Mateja Godler; 
- SOU Občine Tabor in Občine Vransko: Petra Slatinšek, 
računovodja 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik 
- predstavniki javnih zavodov: 
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec, Marjan Golob, 
direktor 
- UPI LU Žalec, Franja Centrih, direktorica 
- MSK Žalec, Jolanda Železnik, direktorica 
- GŠ Risto Savin Žalec, Gorazd Kozmus 
- OŠ Vransko – Tabor, Majda Pikl, ravnateljica 
- ZKTŠ Vransko, Suzana Felicijan Bratož, direktorica 
- opr. odsoten:  JKP Žalec, Matjaž Zakonjšek, direktor 
- predstavniki medijev: Ksenija Rozman (VTV, Utrip) 
 
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih 
8 od skupaj 11 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in sicer tako, da se  za 
predlagano 3. točko Dnevnega reda doda nova točka 4, ki se 
glasi: Soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest OŠ 
Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko. Ostale točke DR se 
ustrezno preštevilčijo. Pripomb na podani predlog razširitve 
dnevnega reda ni, zato sledi glasovanje za razširitev dnevnega 
reda z novo točko 4:  8 glasov ZA  in glasovanje o celotnem 
dnevnem redu: 8 glasov ZA. 
 
Sklep št. 341 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 20. redne 
seje z novo točko 4 »Soglasje k predloženi sistemizaciji 
delovnih mest OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za 
šolsko leto 2014/2015« 
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Sklep št. 342 
Sprejme se naslednji dnevni red  20. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 
18.3.2013 in 12. ter  13. korespondenčne seje 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 
2013  
4. Soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest OŠ 
Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za šolsko leto 2014/2015 
5. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju JKP Žalec 2013 
6. Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2013 
7. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
8. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
9. Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP »Po 
Zavrteh« 
10. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine za leto 2014 
11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  
12.. Volitve in imenovanja 
12.1. Predlog sklepa o  razrešitvi članice Občinske volilne 
komisije 
12.2. Predlog sklepa o  imenovanju člana občinske volilne 
komisije 
13. Tekoče zadeve 
14. Razno 
 
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje z 
dne 18.3.2013 in 12. ter  13. korespondenčne seje 
 
Na predložena zapisnika 12. in 13. korespondenčne seje 
pripomb ni bilo. Na zapisnik 19. redne seje pa je svetnik Janez 
Lencl vložil pripombo njegove napačno zapisane ne/prisotnosti 
na seji.  
 
Iz liste prisotnosti in nadaljnje vsebine zapisnika (glej 
glasovanje) je razvidno, da gre za očitno  pomoto, zato se 
zapisnik 19. redne seje z dne 18.3.2014 dopolni tako, da se 
tekstu: • Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) - člani Občinskega sveta doda besedilo: Janez 
Lencl. 
 
Sledi glasovanje za potrditev zapisnikov: 
- 19. redne seje z dne 18.03.2014 z dopolnitvijo: 8 glasov ZA 
- 12. korespondenčne seje z dne 7.4.2014: 8 glasov ZA 
- 13. korespondenčne z dne 8.5.2014: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 343 
Potrdi se zapisnik 19. redne seje z dne 18.03.2014 z 
dopolnitvijo. 
 
Sklep št. 344 
Potrdi se zapisnik 12. korespondenčne seje z dne 7.4.2014 v 
predloženem besedilu. 
 
Sklep št. 345 
Potrdi se zapisnik 13. korespondenčne z dne 8.5.2014 v 
predloženem besedilu. 
 
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Svetniki so podali naslednje pobude, vprašanja in  predloge, na 
katere je na seji  odgovarjal župan. 
 
a) Pisna pobuda Nataše Juhart  v imenu prebivalcev naselja 
Brode in Selo, za informacijo, ali se bo izvedba projekta Sončni 
vrtovi kaj premaknila , z zahtevo za ureditev in zavarovanje 
gradbišča Sončni vrtovi v Brodeh, odstranitev zarastja območja 
izven ograje in nad gradbiščem mimo kapele ter postavitev 
ustrezne prometne signalizacije; 
 
Župan: zahtevo za ureditev/zavarovanje gradbišča bomo 
posredovali gradbeni inšpekciji; zadnje informacije glede 

Sončnih vrtov kažejo, da ni zadržkov, da investitorji na osnovi 
zaprosila na UE ne bi mogli pridobiti spremembo gradbenega 
dovoljenja za zaključitev del v manjšem obsegu, kot je bilo 
prvotno načrtovano (cca 40 %); 
 
b) Vladimirja Rančigaja zanima, ali obstajajo kakšne možnosti 
za izvedbo sprejetega načrta ureditve  pokopališča in mrliške 
vežice? 
 
Župan:  trenutno žal ne, saj so bili sprejeti varčevalni ukrepi 
ravno na področju financiranja  investicij v občinah, ki se tako 
bistveno zmanjšajo; 
 
c) Ivan Kokovnik  poda pobudo, da se takoj uredi kanalizacija 
pod Planinskim domom na Čreti , v nadaljevanju pa želi 
odgovor na dvoje vprašanj: kdaj bodo  na cesti Jevše – od 
»križa« sanirane udarne jama polne vode oz. izvedena kakšna 
druga rešitev za odvod zastalih meteornih voda, ki nastajajo 
zaradi stalnega zasipanja jarka s strani lastnikov sosednji 
parcel,  in, ali je cestno prometna signalizacija v Prekopi 
(ogledalo) postavljena pravilno;  
 
Župan: pobuda bo odstopljena Planinskemu društvu, realizacija 
po prvem vprašanju (trajna rešitev: izkop dovolj globokega 
kanala za odvod zastalih meteornih voda, po zemljišču, ki je 
last Občine Vransko) je v teku, ogledalo v Prekopi  na križišču 
pa je postavljeno pravilno, saj je glede na veljaven odlok o 
kategorizaciji cesta v Podvrh prednostna cesta; 
 
č) Jože Matko: zanima ga, kaj je z  javnim razpisom za 
pridobitev sredstev za obnovo ceste Tešova in odziv občine na 
strelišče v Jeronimu,  kakšne so predvidene kazni za kršitelje 
javnega reda in mira ter, kako bomo reagirali na to, da je 
lastnik zemljišča pričel streljati celo s topom? 
 
Župan: v daljšem odgovoru poda celovito informacijo o zadevi, 
ki se je pričela z vabilom županu, prejetim 13.5.2014 za ogled 
Državnega prvenstva in 1. tekmovanje Pokalnega prvenstva 
SZPS 2014  puška šibrenica, za dne 17.5.2014 ob 10. Uri na 
strelišču Kamnolom Jeronim (Jeronim 28, 3305 Vransko). 
Istega dne kot vabilo,  je občina prejela tudi obvestilo 
prebivalcev Jeronima o že dalj časa trajajoči intenzivni uporabi 
strelnega orožja na po njihovem mnenju nelegalnem strelišču, 
zaradi česar je stanje za prebivalce okoliških hiš postalo 
nevzdržno, z zahtevo za takojšnje ukrepanje občine glede 
nelegalne dejavnosti in kršitve javnega reda in miru. Občina je 
vse prijave posredovala pristojnim inšpekcijam in policiji. 
 
d) Marjana Pečovnika zanima, kako je z izgradnjo suhega 
zadrževalnika za povečanje poplavne varnosti, vendar 
odgovora ne pričakuje, ker je smiselno že bil podan pri 
odgovoru pod točko b. 
 
Ad3  Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za 
leto 2013  
 
Župan uvodoma pozdravi prisotne predstavnike javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 
Vransko  in so skladno z zakonom predložili poročila o 
poslovanju v letu 2013. Predlaga kratko predstavitev 
posameznega poročila, kateri sledi razprava oz. odgovori na 
vprašanja svetnikov in sprejem  sklepa o seznanitvi s 
poslovanjem javnih zavodov v letu 2013. Nato besedo preda 
gostom.  
 
Poročila so v strnjeni obliki podali vsi prisotni direktorji javnih 
zavodov in se županu in občinskemu svetu zahvalili za dobro 
sodelovanje. Vprašanj svetnikov ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje o predloženem predlogu sklepa: 8 glasov ZA 
Sklep št. 346 
Občinski svet se je seznanil s poročili o poslovanju za leto 
2013 naslednjih javnih zavodov: 
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,  
- UPI LU Žalec, Franja Centrih,  



Številka 40/2014 – 30. 6. 2014                                                       URADNE OBJAVE Občine Vransko

 

6 | S t r a n  

 

- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,  
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,  
- OŠ Vransko – Tabor,  
- ZKTŠ Vransko.  
 
Ad4 Soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest OŠ 
Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za šolsko leto 
2014/2015 
 
Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju predlog 
predstavi ravnateljica Majda Pikl, ki poudari, da so 
sistemizirana delovna mesta skladna z veljavnimi normativi oz. 
preračunana na 8 oddelkov. Če bodo izpolnjeni pogoji, pa se 
lahko OE Vrtec Vransko  s 1.11. poveča še za en oddelek 1. 
starostnega obdobja. 
Razpravljati ni želel nihče. 
Glasovanje za potrditev predloga: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 347 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje OŠ Vransko-Tabor 
k  predloženi sistemizaciji delovnih  mest za OE vrtec Vransko 
za šolsko leto 2013/2014. 
 
Ad5 Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju JKP 
Žalec 2013 
 
Zaradi odsotnosti direktorja JKP poročilo predstavi župan, ki 
poudari, da poslovanje v leti 2013 ni bilo enostavno 
(amortizacija, pritisk na cene, omrežnine itd.) Cena je bila 
subvencionirana 95 %. 
 
Nato pozove k razpravi. Vprašanj ni bilo, zato sledi glasovanje 
o seznanitvi s poročilom: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 348 
Občinski svet se je seznanil s predloženim Letnim poročilom o  
poslovanju JKP Žalec v  letu 2013. 
 
Ad6 Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 
2013 
 
Uvodno obrazložitev poda župan, ki svetnike seznani, da bo na 
današnji seji predstavljen ZR za leto 2013. Ker pa še nimamo 
poročil Nadzornega odbora in zunanje revizije, bo po 
predstaviti točko prekinil. Nadaljevanje s seznanitvijo poročil in 
potrditev ZR je predvideno zadnji teden v avgustu ali 1. teden v 
septembru 2014. 
 
Sledi predstavitev ZR, ki ga poda računovodja Petra Slatinšek. 
Nato se točka DR o ZR prekine. 
 
Ad7 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko 
 
Obrazložitev s predlogom sklepa poda župan. Pove, da je v  
Občinskem prostorskem načrtu zaradi napake PUP iz leta 
2002 prišlo do napake. S predlaganim tehničnim popravkom se 
ta napaka popravi/odpravi. 
Nato pozove k razpravi. Ker se nihče ne oglasi k besedi, župan 
poda predlog sklepa na glasovanje: 8 glasov ZA. 
 
Sklep št. 349 
Občinski svet sprejema Tehnični popravek Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko št. 3500-
02/2014-03 v predloženi obliki in vsebini. 
 
Ad8 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko 
 
Obrazložitev je enaka kot pri predhodni točki. Razprave na 
predloženo gradivo ni bilo. Glasovanje za sprejem: 8 glasov 
ZA. 
 
 

Sklep št. 350 
Občinski svet sprejema Tehnični popravek Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko št. 3500-
01/2014-03 v predloženi obliki in vsebini. 
 
Ad9 Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku 
PUP »Po Zavrteh« 
 
Svetniki so brez po predstavitvi predloga sklepa brez razprave 
pristopili h glasovanju: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 351 
Potrdi se sklep o razveljavitvi  Tehničnega popravka Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v predloženem 
besedilu. 
 
Ad10  Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine za leto 2014 
 
Občinski svet je na prejšnji seji sprejel načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine v letu 2014. Načrt se skladno z 
veljavno zakonodajo lahko spreminja in dopolnjuje, če je to 
potrebno. Brez uvrstitve v letni načrt pravni posli v zvezi 
pridobivanja ali razpolaganja niso dopustni. Zaradi sanacije 
plazu v Zaborštu oz. zaradi ureditve komunalne infrastrukture  
in s tem povezanih zemljišč, se občinskemu svetu predlaga, da 
potrdi predloženo dopolnitev, kakor tudi oba predloga sklepov o 
pričetku postopkov menjave. 
 
Pripomb in vprašanj ni bilo. 
 
Glasovanje o predlogih sklepov: 
1.Za dopolnitev načrta: 8 glasov ZA 
2.Za predlog menjave zemljišč1 : 8 glasov ZA 
3.Za predlog menjave zemljišč2 : 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 352 
Sprejme se Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2014 v predloženem besedilu. 
 
Sklep št. 353 
Prične se postopek menjave zemljišč parc. št, 665/24, k.o. 
Prekopa v izmeri 51 m2  in zemljišče parc. št. 665/25, k.o. 
Prekopa  v izmeri 215 m2,  v solasti Marije in Antona Maček, 
Vransko 113, z  zemljiščem  parc. št. 1310/9, k.o. Jeronim v 
izmeri 215 m2, last Občine Vransko. 
 
Na  zemljišču parc.št. 1310/9, k.o. Jeronim  se ukine javno 
dobro. 
 
Sklep št. 354 
Prične se postopek menjave zemljišč parc. št. 18/2, k.o. 
Vransko v izmeri  114 m2 (pod kostanji) last  Oberžan Alojz, 
Tovarniška cesta 33, p. Šempeter v Savinjski dolini,  za del 
zemljišča (delež 1/2 )  parc. št. 159/3, k.o. Vransko v izmeri  
cca 82 m2 (dvorišče za mesnico)  in zemljišče (delež  1/2)  
parc. št. 159/4, k.o.  Vransko  v izmeri  cca 35 m2 last Občine 
Vransko. 
 
Ad11 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  
 
Svetniki so brez razprave glasovali za predložen predlog 
sklepa: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 355 
Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v 
predloženem besedilu. 
 
Ad12 Volitve in imenovanja 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja svetnike seznani s postopkom in 
odločitvami komisije ter končnim predlogom sklepa o razrešitvi 
članice OVK in imenovanju člana OVK. 
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Vprašanj ni bilo. Glasovanje o predlogih sklepa: 8 glasov ZA, 8 
glasov ZA 
 
Sklep št. 356 
Funkcije članice Občinske volilne komisije se razreši Ludvika 
Čulk, Vransko 89, 3305 Vransko. 
 
Imenuje se član Občinske volilne komisije Lovro Vodovnik, 
Vransko 89,  3305 Vransko. 
 
Ad13  Tekoče zadeve 
 
Svetniki so obravnavali prejeto pobudo Martina Somija iz 
Prekope za izgradnjo hodnika za pešce  in vlogi VO Prekopa 
za sofinanciranje igrišča ter sprejeli naslednje odločitve: 
 
Sklep št. 357 
Sprejme se pobuda Martina Somija za ureditev hodnika za 
pešce v Prekopi.  
 
Sklep št. 358 
Vlogi se ugodi in se  za dokončno ureditev igrišča v naselju 
Vindija (Prekopa) iz sredstev vzdrževanja javnih površin  iz 
proračuna za leto 2014 nameni 1.500,00 EUR. 
 
Ad14 Razno 
 
Župan seznani svetnike z najavo in povabilom  na obisk 
dogodkov ob  Dnevu državnosti dne 25.6.2014 na Čreti, kjer bo 
potekala maša za domovino, kulturni program in druženje ob 
zvokih narodno zabavne glasbe. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
Številka: 0320/2014/02 
Vransko, 18.6.2014 
 
Zapisala                                                  Župan Občine Vransko                        
Jadranka Kramar l. r.                            Franc Sušnik l. r.   
 
 

 
 
 
10. Zapisnik 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja 
 

Z A P I S N I K 
19. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja,  
ki je potekala telefonsko v ponedeljek, 16.6.2014 od 10.55. 

do 12. ure. 
 
V tem času sem zapisnikarica Jadranka Kramar na v tabeli 
navedene  mobilne številke poklicala vsakega posameznega 
člana komisije, ki je telefonsko glasoval o predlogih sklepov. 
 
1.0 Splošno 
 
Dne 29.5.2014 je Občina Vransko, KMVIP prijela pisno 
odstopno izjavo članice OVK, Ludvike Čulk, zaradi bolezni. 
KMVIP je ne podlagi sklepa št. 55 z dne 3.6.2014 na uradni 
spletni strani občine, oglasni deski ter  na e-naslove društev, 
JZ in organizacij, s katerimi razpolaga tajništvo občine objavila/ 
posredovala javni poziv političnim strankam, drugim 
organizacijam občanov v občini in občanom za predložitev 
kandidatur za imenovanje nove članice občinske volilne 
komisije.  
 
V roku, to je do 13.6.2014 do 13. ure je stranka SD komisiji 
posredovala kandidaturo oz. soglasje h kandidaturi za 
imenovanje člana OVK. Drugih predlogov komisija ni prejela. 
Komisija mora predlog obravnavati in posredovati predlog za 
razrešitev Ludvike Čulk in imenovanje Vodovnik Lovrota 

občinskemu svetu v potrditev. 
 
Predlogi sklepov 
1. KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da razreši članico 
Občinske volilne komisije Ludviko ČULK, Vransko 89, 3305 
Vransko. 
2. KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da za člana Občinske 
volilne komisije imenuje Lovrota VODOVNIKA, Vransko 89, 
3305 Vransko. 
 
2.0 Dnevni red: 
 
1. Razrešitev članice Občinske volilne komisije 
2. Imenovanje člana Občinske volilne komisije 
 
3.0 Glasovanje o predlogu sklepa 1 in 2: 
 

Ime/priimek 

Ča
s g

las
ov

an
ja 

ZA
 

Pr
ed

log
1 

PR
OT

I 
Pr

ed
log

u1
 

ZA
 

Pr
ed

log
2 

PR
OT

I 
Pr

ed
log

u2
 

Nataša JUHART 12.00 X  X  

Ana BOGATAJ 11.05 X  X  

Vladimir RANČIGAJ 11.10 X  X  

Aleksander REBERŠEK 11.00 X  X  

Janez LENCL 10.55 X  X  

  5 0 5 0 

 
 
Ugotovi se, da so vsi (5) člani  komisije glasovali ZA sprejem 
obeh predlogov sklepov. 
 
4.0 Na osnovi glasovanja se ugotovi, da sta soglasno 
sprejeta naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 56 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da razreši članico 
Občinske volilne komisije Ludviko ČULK, Vransko 89, 3305 
Vransko. 
 
Sklep št. 57 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da za člana Občinske 
volilne komisije imenuje Lovrota VODOVNIKA, Vransko 89, 
3305 Vransko. 
 
Zaključeno. 
 
Številka: 012/2014/02                                                                 
Vransko, 16. 6. 2014 
 
Zapisala                                                         Predsednik KMVIP 
Jadranka Kramar l. r.                                   Janez Lencl l. r. 
 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


