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A K T I 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2017 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-
1), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 
55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPS1617 in 13/18), Zakon za 
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 
– ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 

85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15, 102/15 in 63/16-
ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Občinski 
informator – Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 24. 
redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vransko za leto 2017 

 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2017.  

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Vransko za leto 2017. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

3. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2017 
znašajo: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2017  
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 
706 Drugi davki 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

2.514.084 

2.204.730 
 

            1.958.810 
 1.688.286 

                   
215.968 

                      54.556 
                              

0 
 

245.920 
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710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 
711 Upravne takse in 
pristojbine 
712 Globe in 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 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz 
domačih virov 

 
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 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) 
 
 

165.919 
 

3.277 
 

3.306 
70 

 
73.348 

 
8.690 

                   0 
 

8.690                      
 
                       

 0 
0                                    
 
 

300.664                   
300.664               

               
 

2.318.873 
 

683.703                    
163.407 

                    
25.489 

 
428.603 
16.424                      

                   49.780 
 

968.998                       
23.162                     

497.305 
 

84.825 
 

363.706 
 
 

595.423 
                    595.423 

 
 

70.749 
40.982 

 
 

29.767 
 

195.211 
 
 
                                
 

 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2017  
v EUR 

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

0 
 
 
 

0 
 

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                                                  

441 Povečanje kapitalskih 
deležev in naložb                                                                               
 

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

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2017  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

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 + 

 

76.143                
76.143 

              76.143 
 

             259.802 
259.802    

         259.802 
                  

                11.553  
               
 
          

   -183.659    
                 
             

  -195.212 
              
 
           

40.742                  
  
 
         
 
 
 
 

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski 
informator-Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka:  410/2018                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 6. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
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2. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko 
 
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno 
prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/12 in 46/15 in 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 24. redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel 
naslednji 

O D L O K 
o turistični taksi v občini Vransko 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(vsebina) 
 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Vransko (v 
nadaljevanju: odlok) določa:  
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in 
promocijske takse,  
- način plačevanja turistične in promocijske takse, 
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,  
- nadzor in kazenske določbe.  
 
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 
zaokrožuje območje Občine Vransko.  
 

2. člen 
(pristojnost) 

 
Pristojnosti posameznih občinskih organov pri izvajanju 
določil tega odloka in določil ZSRT-1 določi župan s 
sklepom.  
 

II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
 

3. člen 
(višina turistične takse) 

 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 
1,20 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 
eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eurov na osebo 
na dan. 
  
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-
ta znaša 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na 
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eurov, skupna 
višina obeh taks znaša 0,75 eurov na osebo na dan. 
 
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom 
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek 
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v 
skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo 
občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi 
nov znesek turistične takse. 
 

4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 

 
Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena ZSRT-
1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 
50 odstotkov pod pogoji iz 5. člena tega odloka, so dodatno 
oproščene plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi: 
- osebe, ki prenočujejo v kampih, 

- osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, 
- osebe, ki prenočujejo na turističnih kmetijah. 
 

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
 

5. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 

 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 
odstavka 3. člena tega odloka zavezanci nakažejo na 
poseben račun Občine Vransko in na predpisan način, ki je 
objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec.  
 
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE 

TAKSE 
 

6. člen 
(evidenca turistične takse) 

 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični 
taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po 
zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.  
 
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov 
vsebuje še: 
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega 
gosta; 
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega 
gosta; 
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične 
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve. 
 
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali 
elektronski obliki.  
 
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega 
posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan 
njegovega prenočevanja. 
 
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične 
takse vodijo elektronsko ali ročno.  

 
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

 
7.člen 

(nadzor) 
 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
pristojna Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja. 
 
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 
nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, 
da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga 
določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za 
odpravo nepravilnosti. 
 

8. člen 
(kazenske določbe) 

 
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi 
evidence turistične takse skladno s 6. členom tega odloka.  
 
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
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(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 
 
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki 
prejema turiste na prenočevanje.  
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

9. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
turistični taksi v Občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 48/2015). 
 

10. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 

 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za 
prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v 
Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 
48/2015), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse 
uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano 
promocijsko takso. 
 

11. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in 
se uporablja od 1. 1. 2019. 
 
Številka: 322/2018                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 6. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture 
– poligon varne vožnje Čeplje 

Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 24. 
redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – 
poligon varne vožnje Čeplje 

1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične 
kulture – poligon varne vožnje Čeplje (Uradni list RS, št. 
29/04).  

Predmet sprememb in dopolnitev je umestitev 
visokotehnoloških rastlinjakov namesto hotela in avtokampa. 

 

 

2. člen 

Za tretjim odstavkom 2. člena se doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 

»(4) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela občinskega 
lokacijskega načrta obsegajo naslednje načrte:  

- situacija umestitve visokotehnoloških rastlinjakov M 
1:1500.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

3. člen 

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

»3.a člen 

Območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega 
načrta zajema naslednje parcele v k.o. 1010-Prekopa: 474, 
475/1, 475/2 in 476.« 

4. člen 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»4. člen  
(funkcija območja) 

Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:  

- območje poligona varne vožnje,  
- območje visokotehnoloških rastlinjakov,  
- območje cest in poti,  
- območje ureditve kontaktnega prostora, vključno z 
rekultivacijo zemljišč,  
- območja ureditve obstoječih vodotokov in drugih 
vodnogospodarskih ureditev,  
- območja za ureditev komunalnih, energetskih in 
teleprenosnih objektov in naprav,  
- območja okolje varstvenih ukrepov,  
- območje začasnih ureditev.« 

5. člen 

Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Območje visokotehnoloških rastlinjakov se nahaja na 
severnem in severovzhodnem delu ureditvenega območja ter 
ga sestavljajo visokotehnološki rastlinjaki in parkirne 
površine v skupni površini cca 2 ha.« 

Tretji odstavek 5. člena se črta. 

6. člen 

Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Visokotehnološki rastlinjaki okvirne tlorisne površine 200 
x 100 m so namenjeni visokotehnološki pridelavi kmetijskih 
proizvodov. Rastlinjaki bodo pritlični, višine do 6 m. Streha 
bo dvokapna ali ravna. Objekti bodo oblikovani sodobno z 
uporabo sodobnih materialov.« 

Četrti odstavek 6. člena se črta. 

7. člen 

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(3) Parkirne površine bodo zagotovljene na funkcionalnih 
zemljiščih predvidenih objektov in na urejenih parkiriščih. Na 
funkcionalnih površinah objektov bo zagotovljeno parkiranje 
vseh zaposlenih. Na dveh parkiriščih (pri upravni zgradbi 
poligona varne vožnje in pri visokotehnoloških rastlinjakih) bo 
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.« 

8. člen 

Za petim odstavkom 9. člena se doda šesti odstavek, ki se 
glasi: 

»(6) Za potrebe visokotehnoloških rastlinjakov bo zgrajen 
ločen sistem vodovoda za tehnološke vode, namenjen 
namakanju proizvodnih površin. Voda bo pridobljena z 
lovljenjem meteorne vode, spravljene v zadrževalniku. Voda 
bo namenjena tudi kot požarna voda.« 

9. člen 

Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Transformatorska postaja  
- predvidena je izgradnja dveh transformatorskih postaj:  
- TP1 na lokaciji ob visokotehnoloških rastlinjakih in  
- TP2 na lokaciji ob objektu poligona varne vožnje;  
- predvidena je izgradnja montažnih transformatorskih postaj 
tipa IMP-3EGS.« 

KONČNI DOLOČBI 

10. člen 

Za območje sprememb in dopolnitev občinskega 
lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka se uporabljajo: 

- grafične priloge iz tretjega odstavka 2. člena Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture 
– poligon varne vožnje Čeplje (Uradni list RS, št. 29/04) 
z upoštevanjem spremenjenih programskih rešitev kot 
jih določa drugi odstavek 1. člena tega odloka, 
  
- situacija umestitve visokotehnoloških rastlinjakov iz 
prvega odstavka 2. člena tega odloka. 

11. člen 

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

Številka: 007/2018                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 6. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
4. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko  

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. 
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF,  57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 
– ZUPŠ in 75/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 

RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 19. 6. 
2018 sprejel 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 

počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine 
Vransko 

 
 

1. člen 
 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine 
Vransko, št. 75/2018 se spremeni v 1. členu, in sicer:  
 
»Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko znašajo mesečno na otroka: 
 
Program 6 do 9 ur in vsi obroki prehrane                                 

za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let)    
420,84 
EUR 

 

za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)    
388,65 
EUR 

 

 
Cene veljajo od 1. 7. 2018.« 

 
2. člen 

 
Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko št. 75/2018) ostanejo nespremenjene.  
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«, uporablja pa se od 1. 7. 2018. 
 
Številka: 6020-01/2018                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 6. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 

O B V E S T I L A 

5. Obvestilo o javni obravnavi predloga Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 
2018–2020 

Javnost obveščamo, da bo od 2. 7. 2018 do 2. 8. 2018 
potekala 30-dnevna javna razgrnitev predloga Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020, ki ga je 
Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 19. 6. 
2018 sprejel v prvem branju. 
 
V času javne obravnave bo predlog pravilnika: 

 v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni 
sobi Občine Vransko, Vransko 59;  

 objavljen na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si na spletni povezavi 
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http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ .  

 
Pripombe in predloge na predlog pravilnika lahko do 2. 8. 
2018 posredujete na enega od naslednjih načinov: 

 osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 59; 

 po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Pravilnik - kmetijstvo«; 

 po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. 

 
Številka: 330-01/2018                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 6. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

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

 
ki je bila v torek, 17.4.2018, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Sonja Cencelj, Ivan 
Kokovnik, Vid Križnik, Marjan Pečovnik, Alenka Lebeničnik in 
Ksenija Rovan Krivec  
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  Monika 
Vrankar 
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman in  
Mateja Godler 
- ostali prisotni :  Upi Ljudska  univerza Žalec, direktorica 
Franja Centrih, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
predstavnica Valerija Jerman, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec , 
direktorica Hana Šuster Erjavec,  Zavod za kulturo šport in 
turizem Vransko, direktorica Suzana Felicijan Bratož in  
Energetika Projekt d.o.o., direktor Rok Penec 
- ostali opravičeno odsotni: Glasbena šola »Risto Savin » 
Žalec, ravnatelj Gorazd Kozmus, OŠ Vransko –Tabor, 
ravnateljica Majda Pikl 
- ostali ne/opravičeno odsotni: II. OŠ Žalec, ravnateljica 
Petra Pražnikar Petrovič 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je v skladu s 30. členom Poslovnika občinskega sveta 
občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99, Ur. l. RS, št. 42/00, Ur. l. 
RS, št. 13/01 in  Uradne objave Občine Vransko, št. 
54/2016) umaknil 8. točko predlaganega dnevnega reda in 
nato razširil dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko in sicer tako, da se na dnevni red uvrsti 
nova  dodatna točka 4 ,  kot sledi: 
 
4. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini 
Vransko – hitri postopek 
 

Z upoštevanim umikom 8. točke se ostale  točke 4, 5, 6, 7, 8, 
9 in 10 ustrezno preštevilčijo. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 288 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno novo točko: 
4. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini 
Vransko – hitri postopek 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 289 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 23. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 13.3.2018 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 1. 
obravnava 
4. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini 
Vransko – hitri postopek 
5. Sprememba NRP Občine Vransko za projekt OB189-
10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiše - obravnava in 
sprejem 
6. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ 
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za 
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2017  
7. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 
2017- obravnava in sprejem 
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih 
učinkih za leto 2017 
9. Prošnja OŠ Vransko-Tabor za pokroviteljstvo nad 
dogodkom – »Festival lego ekip JrFLL vodna 
dogodivščina« 
10. Razno 
 
K točki 6 Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ 
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za 
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2017 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, nato je predal besedo 
predstavnicam javnih zavodov Franji Centrih, direktorici UPI 
Žalec, Hani Šuster Erjavec, direktorici JZ ZD Jožeta Potrate 
Žalec, Valeriji Jerman, predstavnici Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec in Suzani Felicijan Bratož, direktorici Zavoda 
za kulturo, šport in turizem Vransko. 
Župan je po vsaki zaključeni obrazložitvi odprl razpravo. Po 
zaključku Hane Šuster Erajvec, direktorice  JZ ZD« Jožeta 
Potrate» Žalec, sta v razpravi sodelovala Sonja Cencelj in 
Jože Matko. V ostalih razpravah svetniki niso sodelovali.  
Župan je nato točko prekinil in povedal, da se bo ta 
nadaljevala na naslednji seji, ko bodo prisotni še ostali 
predstavnik javnih zavodov, da bodo podali obrazložitev 
njihovih letnih poročil.  
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K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 
13.3.2018. 
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 22. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 13.3.2018: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 290 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 22. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 13.3.2018. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili 
naslednji svetniki: 
 
a) Jože Matko 
 - Kako je s sanacijo plazu pri Zevnik v Zahomcah (plaz 
na LC 490202 Ločica-Črni vrh-Zahomce - odcep 
Podbregar)? 
Župan je odgovoril, da je bil za sanacijo plazu na LC 490202 
Ločica-Črni vrh-Zahomce - odcep Podbregar izbran izvajalec 
Nizke gradnje Kladnik , Anton Kladnik s.p. Košnica 3263 
Gorica pri Slivnici. Sanacija  se bo predvidoma pričelo  v 
mesecu maju 2018, zaključena pa naj bi bila v mesecu juniju 
2018. Predračunska vrednost sanacije plazu znaša 
41.198,26€ (z DDV).  
-  Podal je pobudo za postavitev dodatnih smerokazov 
za Čreto v Podgradu ( Male Prapreče) in za poenotenje 
turističnih smerokazov v celotni občini. 
Župan je odgovoril, da turistične smerokaze Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko že pripravlja, naročena je bil 
tudi  izdelava elaborata za postavitev usmerjevalne 
signalizacije za kamp Podgrad. 
Pobuda se bo proučila. 
- Kako bo sedaj po zaključenem izvajanju zimske službe 
potekala sanacija cest ? 
Župan je odgovoril, da koncesionar dela že izvaja. 
 
b) Sonja Cencelj 
- Koliko je bilo poplačanih sredstev izvajalcem zimske 
službe v letošnjem letu? 
Župan je odgovoril, da bo letos za poplačilu izvajalcev 
zimske službe  potrebnih cca 150.000,00€, koliko je bilo do 
sedaj plačanega trenutno še ni podatkov, bodo pa ti 
pripravljeni do seje občinskega sveta, ki bo predvidoma v 
začetku meseca junija. 
 
V okviru 2. točke je župan podal še informacijo, da bo od 
8.5.2018 do 15.6.2018 zaradi obnovitvenih del zaprta mrliška 
vežica. V tem času bosta namesto mrliške vežice za slovo 
od pokojnika na razpolago Antonova kapela v cerkvi Sv. 
Mihaela Vransko in avla v Kulturnem domu Vransko. 
Obnovitvena dela na mrliški vežici bo izvajalo podjetje 
Remont d.o.o. iz Celja.  
Prav tako se bo 7.5. 2018 pričela ureditev osrednjega dela 
trga Vransko s parkirišči.  
Dela bo izvajalo podjetje Karbon d.o.o. iz Velenja, končala 
pa se naj bi do 7.6.2018. 
 
K točki 3 Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 1. 
obravnava  
 
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev. Po zaključeni obrazložitvi je župan 
odprl razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Sonja 
Cencelj. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o turistični taksi v Občini 
Vransko v 1. obravnavi: 8 glasov ZA, 2 glasova PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 291 
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme 
predlog Odloka o turistični taksi v Občini Vransko v 
predloženem besedilu. Predlog se posreduje v  
30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način. 
 
K točki 4 Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini 
Vransko – hitri postopek 
 
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike 
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje: 
-  o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini 
Vransko po  hitrem postopku: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 292 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe  opravljanja in vzdrževanja toplovodnega 
omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko po 
hitrem postopku. 
 
in 
- o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini 
Vransko v predloženem besedilu: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 293 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe  opravljanja in vzdrževanja toplovodnega 
omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Sprememba NRP Občine Vransko za projekt 
OB189-10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiše - 
obravnava in sprejem  
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Ivan Kokovnik in Ervin Pepel. 
Sledilo je glasovanje o spremembi NRP Občine Vransko za 
projekt OB189-10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiše: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 294 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep: 
Načrt razvojnih programov 2018 - 2021 se spremeni kot 
sledi: 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
180229001 Nepremična kulturna dediščina 
OB189-10-0038 Obnova Schwentnerjeve hiše - ureditev 
Centra za povezovanje lokalnih ponudnikov  
Začetek financiranja: 1. 6. 2008 
Konec financiranja: 31. 12. 2019 
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Vrednost projekta: 249.398 EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2018  Leto 2018 Leto 2019  

PV – EU 
sredstva 

0 46.572 0 

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

31.399 141.427 30.000 

Viri skupaj  
(-2019) 

31.399 187.999 30.000 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2020 Leto 2021 Po l. 2021 

PV – EU 
sredstva 

0 0 0 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2019-) 

0 0 0 

 
K točki 7 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za 
leto 2017- obravnava in sprejem 
 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec, predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je podala podrobnejšo obrazložitev,  nato je 
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje sprejemu sklepa o podelitvi priznanj 
Občine Vransko za leto 2017: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 295 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za 
leto 2017 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 
 
 • grb Občine Vransko  
1. Francu Beričiču z Vranskega – za življenjsko delo na 
področju agronomije in prispevek pri ohranjanju 
sakralne kulturne dediščine   
2. Košarkarskemu društvu Vrani Vransko – za izjemen 
prispevek k razvoju košarke v občini Vransko, delo z 
mladimi in promocijo občine 

• plaketa Občine Vransko 
 
1. Radu Jermanu iz Zahomc – za dolgoletno uspešno 
delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji 
komunalne infrastrukture 
2. Bredi Rančigaj z Vranskega – za dolgoletno uspešno 
delovanje na društvenem področju 
3. Jožetu Goropevšku iz Prekope – za dolgoletno 
uspešno delovanje na društvenem področju 
• priznanje Občine Vransko 
 
1. Simonu Zajcu iz Brodov – za izjemne športne dosežke  
2. Emi Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke 

3. Ani Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke 

K točki 8 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2017 
 
Župan je podal obrazložitev, nato  je odprl razpravo v kateri 
ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2017: 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 296 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2017. 
 
K točki 9 Prošnja OŠ Vransko-Tabor za pokroviteljstvo 
nad dogodkom – »Festival lego ekip JrFLL vodna 
dogodivščina« 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Ervin Pepel. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu sklepa za pokroviteljstvo  
nad dogodkom – »Festival lego ekip JrFLL vodna 
dogodivščina«, OŠ Vransko-Tabor: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 297 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da Občina 
Vransko za pokroviteljstvo nad dogodkom festival lego 
ekip JrFLL vodna dogodivščina, ki ga 21.4.2018 
organizira OŠ Vransko-Tabor, nameni 646,60€. Znesek 
predstavlja strošek uporabe športne dvorane Vransko. 
 
K točki 10 Razno 
/  
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Številka: 0320/2018                                             
Vransko, 17. 4. 2018 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 

 

 
7. Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

Z A P I S N I K 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 22.5.2018, 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 59. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Marjan Pečovnik, Ervin 
Pepel, Sonja Cencelj, Maja Presekar, Monika Vrankar, Anica 
Jagodič, Alenka Lebeničnik, Jože Matko, Ivan Kokovnik, 
Ksenija Rovan Krivec in Vid Križnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman in 
Mateja Godler 
- LSI, svetovanje in inženiring, d.o.o.: Iztok Štorman,  
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-  mediji: / 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je  predlagal razširitev dnevnega reda 3. izredne seje 
Občinskega sveta občina Vransko in sicer tako, da se na 
dnevni red uvrsti nova točka, kot sledi: 

- za predlagano točko 1, Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje 
Čeplje, se uvrsti nova  dodatna točka 2, ki se 
glasi: 

 
2. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2018-2021 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 298 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno novo točko: 
2. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2018-2021. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 299 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 3. izredne seje: 
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture 
– poligon varne vožnje Čeplje 
2. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2018-2021 
 
K točki 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture 
– poligon varne vožnje Čeplje 
 
Župan je predal besedo Iztoku Štormanu predstavniku 
podjetja LSI, svetovanje in inženiring, d.o.o., ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Jože Matko, Alenka Lebeničnik, Marjan Pečovnik, 
Sonja Cencelj in Vid Križnik. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične 
kulture – poligon varne vožnje Čeplje v prvem branju: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 300 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok  o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon 
varne vožnje Čeplje v prvem branju in ga posreduje v 15-
dnevno javno razgrnitev na krajevno običajen način. 
 
K točki 2 Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2018-
2021 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri 
je sodeloval Ervin Pepel. 
Sledilo je glasovanje o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 
2018-2021: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 301 
Načrt razvojnih programov 2018 - 2021 se dopolni kot 
sledi: 
14 GOSPODARSTVO 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
OB189-18-0001 Sofinanciranje projekta »Vzpostavitev 
delovanja Centra jamskih doživetij« 
Začetek financiranja: 1. 1. 2018 
Konec financiranja: 31. 12. 2018 
Vrednost projekta: 728,66  EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2018  Leto 2018 Leto 2019  

PV – EU 
sredstva 

0 0 0 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 728,66 0 

Viri skupaj  
(-2019) 

0 728,66 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2020 Leto 2021 Po l. 2021 

PV – EU 
sredstva 

0 0 0 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2019-) 

0 0 0 

 
Seja je bila zaključena ob 20.45. 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 

 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


