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Vransko, 30. junij 2015                Številka 48/2015 
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2. SKLEP o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25      
za PGD Vransko 

OBVESTILA 
 
3. Priključevanje objektov na javni vodovod 

4. Odlaganje odpadkov pri pokopališču Vransko in na 
ekoloških otokih 
 
 

A K T I 

1. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko 

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/12 in 46/15)  je Občinski svet 
občine Vransko na 6. redni seji dne 16. 6. 2015 sprejel 

O D L O K  
o turistični taksi v Občini Vransko 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se določajo: višina turistične takse na območju 
Občine Vransko, zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način 
poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka. 

2. člen 

Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, 
ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča 
uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) 
v nastanitvenem objektu. 

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso 
hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne 
tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za 
prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače. 

 

II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE 

3. člen 

Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. 

Na območju, opredeljenem v 1. členu tega odloka, se določi 
turistična taksa v višini 10 točk. 

Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število 
točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada 
Republike Slovenije. 

III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE 
TAKSE 

4. člen 

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 
podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice 
posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik 
posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in 
kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki 
sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično 
takso v imenu in za račun Občine Vransko hkrati s plačilom 
storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati 
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne 
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. 

Osebe iz prvega odstavka ne pobirajo turistične takse od oseb, 
določenih v prvem odstavku 27. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma, od oseb, določenih v drugem odstavku 27. 
člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma, pa pobirajo 50 % 
določene višine turistične takse. 

5. člen 

Osebe iz 4. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso in 
voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v 
skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence 
mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov 
razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma 
turista. 

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, 
mora biti vpisan razlog iz 27. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma v evidenco, določeno v prvem odstavku tega 
člena. 

6. člen 

Osebe iz 4. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično 
takso na poseben račun Občine Vransko, 01389-5893206225, 
sklic 19 59929286-07129-7047045 in sicer do 25. dne v mesecu 
za pretekli mesec. 
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IV. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE  

7. člen 

Osebe iz 4. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec predložiti Občini Vransko in pristojnemu 
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti 
razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. 

Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na 
obrazcu, ki je sestavni del tega odloka. 

V. NADZOR 

8. člen 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter 
vodenjem evidenc opravlja pristojni finančni urad. 

Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi 
pristojni občinski inšpekcijski organ. 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

9. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 

Številka: 322/2015                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 6. 2015                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Sklep o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25 
za PGD Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in 
46/2015) je občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 
17. 3. 2015 sprejel naslednji  

S K L E P 
o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25  

za PGD Vransko 
 

1. 

Občina Vransko bo za nabavo gasilskega vozila GVC 16/25 za 
PGD Vransko zagotovila 200.000,00 €. 

2. 

Denarna sredstva bodo društvu nakazana v 72 mesečnih 
obrokih po 2.777,70 €.  

Prvi obrok po društvu nakazan 10 dni po podpisu kreditne 
pogodbe za nakup gasilskega vozila GVC 16/25 z izbrano 
banko. 

3. 

Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu. 

Številka: 845-2015/01                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 3. 2015                                Franc Sušnik l. r. 

 

O B V E S T I L A 

3. Priključevanje objektov na javni vodovod 

Občinski svet Občine Vransko se je na 6. redni seji dne 16. 6. 
2015 seznanil s problematiko priključitve objektov na javno 
vodovodno omrežje na območjih, kjer se izvaja javna služba 
oskrbe s pitno vodo in odločil, da se objekti, ki se s pitno vodo 
oskrbujejo iz lokalnih vodovodov in imajo veljavno vodno 
dovoljenje, oskrbujejo iz obstoječega vodovodnega sistema še 
naprej in sicer do prenehanja veljavnosti vodnega dovoljenja 
oziroma najkasneje do leta 2020. 

Objekti, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz lokalnih vodovodov na 
območjih, kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, 
vendar nimajo veljavnega vodnega dovoljenja, se morajo, 
skladno s pozivom  Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., 
na javno vodovodno omrežje priključiti do konca meseca julija 
2015. 

                                                                  Župan Občine Vransko 
                                                                  Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Odlaganje odpadkov pri pokopališču Vransko in na 
ekoloških otokih 

Zabojniki pri pokopališču Vransko so namenjeni izključno 
odlaganju odpadkov s pokopališča (odpadne nagrobne 
sveče, biološko razgradljivi odpadki itd.) in ne odpadkov, ki 
nastajajo v gospodinjstvih ali pri opravljanju poslovne dejavnosti. 

Odpadke iz gospodinjstev, ki so primerni za obdelavo in 
ponovno uporabo (steklo, papir, embalaža), lahko ločeno 
odlagate na ekoloških otokih.  

Za lažje ločevanje so zabojniki na ekoloških otokih različnih barv 
oziroma imajo različne barve pokrovov: bela barva je za steklo, 
rdeča za papir ter modra za embalažo. 

Ob tem uporabnike ekoloških otokov ponovno prosimo za 
doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za snago na 
ekoloških  otokih. Odpadkov ne odlagajte po tleh ob zabojnike, 
temveč v zabojnike. 

V primeru, da je kateri izmed zabojnikov na ekološkem otoku 
poln, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 16 16. 

                                                                  Župan Občine Vransko 
                                                                  Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


