URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 28. september 2018

VSEBINA

Številka 79/2018
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1

AKTI
1. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1
2. SPREMEMBA LETNEGA PROGRAMA športa v občini
Vransko za leto 2019
3. PRAVILNIK o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vransko za programsko
obdobje 2018 - 2020
RAZPISI
4. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vransko v letu 2018 (za ukrep: urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov)
5. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje
od 1. 11. 2018 do 15. 3. 2019
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
7. ZAPISNIK 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 – 3/1.
2. člen
(opredelitev obračunskega območja)
Obračunsko območje za izgradnjo komunalne opreme je
določeno z naslednjimi parcelnimi številkami: 2629/1,
2629/2, 2635/1, 2635/2, 2636/10, 2636/6, 2636/9, vse k.o.
1010 Prekopa v skupni izmeri 15432,4 m2.
3. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema,
ki jo je potrebno zgraditi za opremo stavbnih zemljišč v
smislu 72. člena ZPNačrt. Stavbno zemljišče v posamezni
enoti urejanja prostora se šteje za komunalno opremljeno, če
je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje
komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske
javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu
občine.
4. člen
(terminski plan investicije)
Predvideni zaključek izgradnje komunalne opreme je leto
2018.

AKTI
1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1
Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 117/04 in spremembe) 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 25. redni seji
dne 11. 9. 2018 sprejel
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II. SPLOŠNA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
5. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v
nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je
investitor oziroma lastnik objekta, ki se:
- na novo priključuje na komunalno opremo ali
- povečuje neto tlorisno površino objekta.
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6. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno
vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina
obračunskih stroškov investicije, preračunana na enoto
mere, to je na parcelo objekta in na neto tlorisno površino
objekta.
7. člen
(enota mere)
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki
se uporabljata za odmero komunalnega prispevka
zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju in kvadratni
meter neto tlorisne površine objekta.
8. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna po naslednji enačbi ob
upoštevanju podrobnejših meril v nadaljevanju tega odloka:
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prostora, prevzela Občina Vransko, se akontacija za gradnjo
komunalne opreme zavezancem odmeri po določbah tega
odloka, po končani gradnji pa se izvede obračun stroškov po
dejanskih stroških.
III. NOVA SEKUNDARNA KOMUNALNA OPREMA NA
OBMOČJU OPREMLJANJA
10. člen
(preračun obračunskih stroškov za novo sekundarno
komunalno opremo na enoto mere)
1) Skupni stroški načrtovanih investicij v novo sekundarno
komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne
opreme obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bodo
javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za
gradnjo nove komunalne opreme na območju opremljanja.
2) Skupni stroški priprave in obveznega opremljanja zemljišč
s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju po
cenah v maju 2018 znašajo 69.800 EUR (DDV ni vključen).

Aparcela

–

površina parcele;

Cp(i)

–

obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na
obračunskem območju, preračunani na m2
parcele;

Dp

–

delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka;

Kdejavnosti

–

faktor dejavnosti;

Atlorisna

–

neto tlorisna površina objekta;

Ct(i)

–

obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na
obračunskem območju, preračunani na m2
neto tlorisne površine objekta;

Dt

–

delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka.

I. Stroški priprave zemljišč
 Projekti, nadzor
II. Stroški gradnje
komunalne opreme
 Stroški za izgradnjo cestne
infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
vodovodne infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
fekalne kanalizacije
Nova sekundarna
komunalna oprema
skupaj I + II

2) Investitor komunalne opreme v območju opremljanja mora
pred izdajo gradbenega dovoljenja za komunalno opremo
oziroma najkasneje pred odmero komunalnega prispevka za
gradnjo objektov predložiti dokazilo o tem, da ima
zagotovljene finančne vire za posege v pristojnosti drugih
nosilcev urejanja prostora. Dokazilo mora temeljiti na
soglasju pristojnega nosilca urejanja prostora oziroma
upravljavca. Posegi morajo biti izvedeni pred izvedbo
tehničnega pregleda za komunalno opremo znotraj območja
urejanja.
3) Če bo opremljanje stavbnih zemljišč v območju
opremljanja, to je izvedbo nove sekundarne komunalne
opreme in posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja
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46.200

3,00

15.432

15.000

0,97

69.800

4,52

15.432

Vsi stroški so brez DDV!
Preračun obračunskih stroškov na površino objektov:

9. člen
(pogodba o opremljanju)
1) Občina Vransko lahko gradnjo nove sekundarne
komunalne opreme po tem odloku skladno z 78. členom
ZPNačrt s pogodbo o opremljanju odda zavezancem.

8.550

I. Stroški priprave zemljišč
 Projekti, nadzor
II. Stroški gradnje
komunalne opreme
 Stroški za izgradnjo cestne
infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
vodovodne infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
fekalne kanalizacije
Nova sekundarna
komunalna oprema
skupaj I + II

Vsi stroški so brez DDV!

Površina
obračunskega
območja (m2)

izračunani del komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti obstoječe
komunalne opreme;

Obračunski
stroški

–

Površina
obračunskega
območja (m2)

KP(i)

Obračunski
stroški

Površina
obračunskega
območja (m2)

Oznake v enačbi pomenijo:
i
– posamezna vrsta komunalne opreme;

Površina
obračunskega
območja (m2)

Preračun obračunskih stroškov na površino parcele:

KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x
Ct(i) x Dt)

8.550

0,87

9876

8550

0,87

9876

61.200

6,20

0

0

0

9876

46.200

4,68

9876

15.000

1,52

69.800

7,07
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3) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele, na katerih
so predvidene stavbe za gradnjo nove sekundarne
komunalne opreme znašajo skupaj 4,52 EUR/m2 brez DDV.
4) Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta za gradnjo nove sekundarne opreme
znašajo skupaj 7,07 EUR/m2 brez DDV.

16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
občine Vransko«.
Številka: 3500-01/2018
Vransko, 11. 9. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

11. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za
novo sekundarno komunalno opremo)
1) Pri obračunu komunalnega prispevka za gradnjo nove
sekundarne komunalne opreme na območju opremljanja
znaša delež parcele (D(pi)) 0,5 in delež neto tlorisne površine
(D(ti)) 0,5.
2) V primeru, da se stroški obračunajo za objekt z manjšo
površino gradbene parcele ali manjšo neto tlorisno površino
od tiste, ki je bila osnova za izdelavo tega programa
opremljanja, se v izračunu upošteva parcela in neto tlorisna
površina objekta po programu opremljanja.
3) Faktor dejavnosti K(dej) je za vse objekte proizvodnih
industrijskih stavb in skladišč na območju urejanja enak 0,35.

ZA

12. člen
(preračun obračunskih stroškov za obstoječo primarno
komunalno opremo na enoto mere)
1) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne
komunalne opreme, ki je v lasti Občine Vransko, se odmeri
posameznemu zavezancu po določbah veljavnega Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za
območje Občine Vransko (Uradni list RS št. 96/2009 in
spremembe).
2) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne
komunalne opreme se odmeri za dejansko neto tlorisno
površino objekta in površino gradbene parcele, kot izhaja iz
vloge za gradbeno dovoljenje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Vse cene so določene na dan 30. 6. 2018. Valorizacija na
dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se
izvede z Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev
– Indeksi za »gradbena dela – ostala nizka gradnja«, ki jih
mesečno izdaja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije.
14. člen
Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine
Vransko.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
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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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
29/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 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 25. redni seji dne 11. 9.
2018 sprejel

SPREMEMBO LETNEGA PROGRAMA
športa v občini Vransko za leto 2019

4) Olajšav za zavezance ni.
IV. OBRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
OBSTOJEČO PRIMARNO KOMUNALNO OPREMO

2. Sprememba letnega programa športa v občini
Vransko za leto 2019

1. člen
Prvi odstavek Letnega programa športa v občini Vransko za
leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017) se
spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu
2019 za izvedbo letnega programa športa v občini Vransko
namenila skupaj 154.220,61 EUR.«
2. člen
Prvi stavek 3. točke letnega programa se spremeni tako, da
se glasi:
»3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini
38.869,43 EUR.«
3. člen
Ta sprememba letnega programa začne veljati naslednji dan
po objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 671/2018
Vransko, 11. 9. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vransko za programsko
obdobje 2018 - 2020
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
Uradne objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) je
Občinski svet Občine Vransko na 25. redni seji dne 11. 9.
2018 sprejel
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PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Vransko za programsko
obdobje 2018 - 2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe občine
Vransko za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št.
193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014).
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vransko
(v
nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine.
Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena
107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki
izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014;
3. "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi
I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št.
1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
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gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega
pravilnika;
7. "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko
2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
8. "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
9. "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo
fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence,
strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
10. "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi
začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z
naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za
naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo
zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več
mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela,
kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
11. "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred
odbitkom davkov ali drugih dajatev;
12. "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z
zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in
dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji,
zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države
članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo
za standarde Skupnosti;
13. "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s
standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja,
določenega z zakonodajo Unije;
14. "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je
opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje
kmetijskih zemljišč;
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah
komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega
pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz.
ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (v skladu s
14. členom Uredbe Komisije
702/2014/EU).

4. "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi
I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi
spremenili naravo takih proizvodov;

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

5. "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za
primarno kmetijsko proizvodnjo;
6."nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v
nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba,
ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko

Upravičenci do pomoči so:
1. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, imajo
sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Vransko, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
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7. člen

- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja,
potrebnega za projekt ali dejavnost ter
- izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja
pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih
virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7.
člena tega pravilnika.

(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom;

10. člen
(dodelitev sredstev)

- podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na
predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pristojni organ.

- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami,
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo;

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna.

- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
vračljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v lokalnem
občinskem glasilu Uradne objave Občine Vransko, internetni
strani in občinski oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi
s področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in
višina razpoložljivih sredstev za ukrep kot to določa odlok o
proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči ter zahtevana dokumentacija za ukrep po tem
pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do
države.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravičenih stroškov;
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Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči
se uredijo s pogodbo.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
(4) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko v
programskem obdobju znaša največ 15.000 EUR.
(5) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko za
ukrep iz 12. člena v enem letu znaša največ 5.000 EUR.
11. člen
(izplačila sredstev)
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo
na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
-

dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija
potrdilo/dokazilo o plačanem računu),

-

druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo
ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi,
dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov, ogled na kraju
samem o izvedeni naložbi).

in

12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih
v 13. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih
zneskov pomoči določenih v 14. členu Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se
delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se
lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za

URADNE OBJAVE Občine Vransko
zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se
ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s
tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se
ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
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Podukrep 1. 1 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč
in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči so:

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT.
702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)

- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna
skupnost, agrarna skupnost…);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti
z zmanjšanjem
stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo
proizvodnje;
- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo
in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic;
- nakupa in zasaditve letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta
potreben za izvedbo investicije;
- naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;
- naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.

III. NADZOR IN SANKCIJE
14. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem
pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
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mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) V kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v
skladu z 11. členom pravilnika, upravičenec izgubi pravico
do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE
15. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

RAZPI SI
4. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vransko v letu 2018 (za ukrep: urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov)
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2018
(Uradne objave Občine Vransko, št. 72/17), Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne
objave Občine Vransko, št. 79/2018) Občina Vransko
objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vransko v
letu 2018 (za ukrep: urejanja kmetijskih zemljišč in
pašnikov)
Javni razpis in razpisna dokumentacija za dodelitev pomoči
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Vransko v letu 2018 (ukrep: urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov) sta objavljena na spletni strani Občine
Vransko (www:vransko.si) in na oglasni deski Občine
Vransko.
Upravičenci lahko oddajo svoje vloge na javni razpis za
dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vransko do 22. 10. 2018 na
naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Vransko, 28. 9. 2018

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

16. člen
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev
pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo
uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnih objavah
Občine Vransko o pridobitvi potrdila Evropske komisije o
prejemu povzetka informacij o shemi državni pomoči z
identifikacijsko številko sheme pomoči.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 20072013 (Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24.10. 2007).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Vransko.
Številka: 330-01/2018
Vransko, 11. 9. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje
od 1. 11. 2018 do 15. 3. 2019
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto
2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/17) in
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98,
109/10 – ZCes-1 in 38/16) Občina Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja
cest) na območju občine Vransko
za obdobje od 1. 11. 2018 do 15. 3. 2019
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna
dokumentacija sta objavljena na spletni strani Občine
Vransko (www:vransko.si) in na oglasni deski Občine
Vransko.
Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske
službe do 19. 10. 2018 na naslov Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.
Vransko, 28. 9. 2018
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Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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ZAPISNIKI
6. Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 19. 6. 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 in Ksenija Rovan
Krivec
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Monika
Vrankar in Alenka Lebeničnik
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman in
Mateja Godler
- ostali prisotni : Glasbena šola »Risto Savin » Žalec,
ravnatelj Gorazd Kozmus, OŠ Vransko –Tabor, ravnateljica
Majda Pikl
- ostali opravičeno odsotni: II. OŠ Žalec, ravnateljica Petra
Pražnikar Petrovič
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 9 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 302
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018 in
zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, z dne 22.5.2018
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Seznanitev s poročili o poslovanju OŠ Vransko-Tabor,
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec in
II. OŠ Žalec - nadaljevanje 6. točke dnevnega reda 23.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
17.4.2018
4. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2017 –
obravnava in sprejem
5. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 2.
obravnava in sprejem
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje- 2. obravnava in sprejem
7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko
za programsko obdobje 2018–2020 – 1. obravnava
8. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2017
9. Sprememba NRP Občine Vransko za projekt OB18915-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapreč-Lipa
10. Predlog spremembe ekonomske cene programa za
drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko
11. Potrditev sistemizacije delovnih mest za šolsko leto
2018/2019 za Vrtec Vransko
12. Tekoče zadeve:
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12.1 Vloga OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje opreme
za računalniško učilnico
12.2 Pobuda za dodelitev sredstev za delovanje športnih
društev in vrhunskih športnih posameznikov v občin
Vransko
13. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
17.4.2018 in zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta
Občine Vransko, z dne 22.5.2018.
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
1. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 23. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 303
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 23. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018.
2. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 3. izredne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 22.5.2018:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 304
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 3. izredne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 22.5.2018.
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili
naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj
- Zahvalila se je za čiščenje suhega zadrževalnika na
Merinščici in obenem vprašala kdaj bo prišla na vrsto
sanacija udora na cesti GC 093146 Kaps – Prosivnik in
predlagala, da bi glede na to, da ima koncesionar veliko
dela bilo mogoče smiselno poiskati kakšnega dodatnega
izvajalca.
Župan je odgovoril, da je bil 30.5. in 7.6.2018 izreden obseg
padavin, zato koncesionar trenutno izvaja nujna sanacijska
dela, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in prevoznosti
cest, odgovor glede terminske izvedbe del oz. sanacije udora
omenjenega dela cestišča bo pa podan pisno.
- Kdaj se predvideva kakšno obsežnejše mulčenje brežin
ob cestah?
Župan je odgovori, da mulčenje brežin že poteka.
b) Anica Jagodič
- Podala je pobudo oziroma predlog nekaterih občanov,
da se na pokopališču ciprese ne bi nazaj sadile, saj naj
bi se v cipresah zadrževali škodljivci, ki ogrožajo
zasaditve na pokopališču.
Župan je odgovoril, da je bilo v tej zadevi izraženih že precej
različnih mnenj, odločeno je bilo, da se ciprese kljub vsemu
zasadijo nazaj. Pred zasaditvijo je potrebno sanirati še zid,
nadomestiti manjkajoče dele ograje in izvesti še korozijsko
zaščito ograje.
- Podala je pobudo za menjavo okenskega stekla v
kapeli
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Župan je povedal, da je kapelica v privatni lasti. Lastniki so
steklo že večkrat menjali, vendar se vedno znova razbije.
Pobuda bo posredovana lastnikom kapelice.
c) Ksenija Rovan Krivec
- Ali se bo cesta do poligona AMZS (JP 916261 odcep
Mihevc) po kateri je do sedaj potekal obvoz sanirala,
glede na to da je most že dokončan in je odprt za
promet?
Župan je odgovoril, da se bodo zakrpale udarne jame in
uredile bankine takoj, ko bo to mogoče.
- Prosila je za pojasnilo v zvezi z vestjo, ki se je širila po
medijih, češ da Občina Vransko financira televizijo Nova
24TV.
Župan je odgovoril, da je za leto 2017 bila na podlagi
proračunskih sredstev, ki so za te namene, podpisana
pogodba. Namenska sredstva so bila prerazporejena od
drugih medijskih hiš, zaradi tega ker le-te dogodkov v občini
Vransko niso zadostno pokrivale. Za leto 2018 pogodba ni
bila sklenjena.
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- OŠ Vransko – Tabor,
- ZKTŠ Vransko
K točki 10 Predlog spremembe ekonomske cene
programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Vid Križnik.
Sledilo je glasovanje o predlogu spremembe ekonomske
cene programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko:
- 8 glasov ZA
- 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 306
Občinski svet Občine Vransko je potrdil predlog
spremembe ekonomske cene programa za drugo
starostno obdobje v Vrtcu Vransko v višini 388,65 eur,
od 1. 7. 2018 dalje.
K točki 11 Potrditev sistemizacije delovnih mest za
šolsko leto 2018/2019 za Vrtec Vransko

č) Jože Matko
- Kakšen je načrt občine za prenos lastništva zemljišč po
katerih potekajo ceste ?
Župan je odgovoril, da je v teku odpis, zamenjava in
potreben odkup ceste v Prekopi, lokalne ceste čez Čeplje in
v skladu s sklepom občinskega sveta ceste v Zg. Limovce.
Postopki tečejo, po zaključku se bo odločilo, kje se bo urejalo
naprej. So pa ti postopki dolgotrajni, saj se zapleta pri
odmerah.
- Podal je pobudo za postavitev kemičnega WC-ja pri
plezalnih stenah na Čreti?
Župan je odgovoril, da se je ta pobuda obravnavala že na
prejšnjih sejah, člani plezalnega odseka PD Vransko so
zagotovili, da se bo postavilo poljsko stranišče, saj
kemičnega WC- ja zaradi oteženega čiščenja ni mogoče
postaviti. Pobuda bo kot urgenca posredovana Planinskemu
društvu Vransko oziroma njihovemu plezalnemu odseku.
K točki 3 Seznanitev s poročili o poslovanju OŠ
Vransko-Tabor, Glasbene šole »Risto Savin » Žalec in II.
OŠ Žalec - nadaljevanje 6. točke dnevnega reda 23.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
17.4.2018
Župan je povedal, da je ta točka nadaljevanje 6. točke
dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, z dne 17.4.2018, nato je predal besedo ravnatelju
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec Gorazdu Kozmusu in
kasneje še ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki sta
podrobneje predstavila vsak svoje letno poročilo. Po vsaki
predstavitvi posebej je župan odprl razpravo. V razpravi za
Glasbeno šolo Žalec ni sodeloval nihče, v razpravi za OŠ
Vransko-Tabor pa so sodelovali naslednji svetniki: Jože
Matko, Vid Križnik in Ksenija Rovan Krivec.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 305
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s
predloženimi poročili o poslovanju za leto 2017,
naslednjih javnih zavodov:
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,
- UPI LU Žalec,
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,
- II. Osnovne šole Žalec,
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Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest
za šolsko leto 2018/2019 za Vrtec Vransko:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 307
Občinski svet Občine Vransko je potrdil sistemizacijo
delovnih mest v OŠ Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko
za šol. leto 2018/19.
K točki 12.1 Vloga OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje
opreme za računalniško učilnico
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri sta sodelovala Sonja Cencelj in Ervin
Pepel.
Sledilo je glasovanje o sofinanciranje opreme za
računalniško učilnico na OŠ Vransko-Tabor:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 308
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se
sofinanciranje opreme za računalniško učilnico v OŠ
Vransko-Tabor v višini 5.429,11€ uvrsti v Rebalans
proračuna Občine Vransko za l. 2018.
K točki 8 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2017
Župan je predal besedo Matjažu Zakonjšku, direktorju
Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., ki je podal
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 309
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom JKP d. o. o. Žalec za l. 2017.
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K točki 4 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2017 –
obravnava in sprejem
Podrobnejšo obrazložitev je podal župan, nato je odprl
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejem Zaključnega računa Občine
Vransko za leto 2017:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 310
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun
proračuna Občine Vransko za leto 2017 v predloženem
besedilu.
K točki 5 Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 2.
obravnava in sprejem
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o Odlok o turistični taksi v Občini
Vransko v 2. obravnavi:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 311
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o turistični
taksi v Občini Vransko (prva in druga obravnava) v
predloženem besedilu.
K točki 6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje- 2. obravnava in sprejem
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične
kulture – poligon varne vožnje Čeplje v 2. obravnavi:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 312
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon
varne vožnje Čeplje v predloženem besedilu.
K točki 7 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko
obdobje 2018–2020 – 1. obravnava
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri so sodelovali Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik
in Jože Matko. Povedal je še, da se vse pripombe in predlogi
podajo pisno v času javne obravnave, ki bo potekala od
1.7.2018 do 31.7.2018.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko
za programsko obdobje 2018–2020 – 1. obravnava:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 313
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Vransko v predloženem besedilu.
Predlog se posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na
krajevno običajen način, ki bo potekala od 1.7.2018 do
31.7.2018.
K točki 9 Sprememba NRP Občine Vransko za projekt
OB189-15-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapreč-Lipa
Župan je predla besedo Mariji Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Spremembi NRP Občine Vransko za
projekt OB189-15-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapreč-Lipa:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 314
Občinski svet Občine Vransko potrdi spremembo NRP
Občine Vransko za projekt OB189-15-0003
Rekonstrukcija LC 490112 Prapreč-Lipa v predloženem
besedilu.
K točki 12.2 Pobuda za dodelitev sredstev za delovanje
športnih društev in vrhunskih športnih posameznikov v
občin Vransko
Župan je zadevo podrobneje obrazložil, predlagal je, da se
do septembrske seje pripravi dopolnitev Letnega programa
športa za leto 2019, nato je odprl razpravo v kateri sta
sodelovala Ervin Pepel in Vid Križnik.
K točki 13 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 21.35.
Številka: 0320/2018
Vransko, 19. 6. 2018
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

ZAPISNIK
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko
4. dopisna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila
sklicana zaradi potrebe po preusmeritvi povratnih sredstev
po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin ( ZFO-1) na
projekta Obnova osrednjega dela trga Vransko s parkirišči in
Zunanja ureditev pokopališča Vransko, II. faza.
Za koriščenje teh sredstev je potrebno v načrtu razvojnih
programov ustrezno spremeniti dinamiko in vire financiranja
obeh projektov ter sprejeti sklep o zadolžitvi v proračunu
države za povratna sredstva.
Seja je po elektronski pošti potekala od ponedeljka, 13. 8.
2018, od 14. ure dalje, do četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

10 | S t r a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 79/2018 – 28. 9. 2018

1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2018-2021 in
sprejem sklepa o zadolžitvi v proračunu države

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(DA / NE)

Občinski
svetnik/-ca

Rezultat glasovanja o potrditvi predlaganega dnevnega reda
je bil naslednji:

Viri skupaj
(-2019)
Proračunski viri
(v EUR):
PV – Transfer iz
državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

0

65.000

Leto 2020

Po l. 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANICA JAGODIČ

DA

13.8.2018; 18:41

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

14.8.2018; 9:56

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

PEČOVNIK MARJAN

DA

14.8.2018; 18:27

ZA

ERVIN PEPEL

DA

13.8.2018; 15:30

ZA

VID KRIŽNIK

NE

-

MONIKA VRANKAR

DA

13.8.2018; 21:46

ZA

Konec financiranja: 31. 12. 2019

SONJA CENCELJ

DA

16.8.2018; 9:00

ZA

Vrednost projekta: 35.000 EUR

KOKOVNIK IVAN

DA

15.8.2018; 17:28

ZA

MATKO JOŽE

DA

15.8.2018; 22:11

ZA

-

Leto 2021

55.000

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB189-14-0009 Zunanja ureditev pokopališča Vransko,
II. faza

-

Začetek financiranja: 1. 1. 2018

Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2018-2021 se
spremeni kot sledi:
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB189-14-0007 Ureditev osrednjega dela trga Vransko s
parkirišči
Začetek financiranja: 1. 1. 2018
Konec financiranja: 31. 12. 2019

0

PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(-2019)
Proračunski viri
(v EUR):
PV – Transfer iz
državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

0

19.000

16.000

0

19.000

16.000

Leto 2021

Leto 2019

Po l. 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezultat glasovanja o Spremembi Načrta razvojnih
programov 2018-2021 je bil naslednji:
Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Člani občinskega sveta so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:

0

Leto 2020

Leto 2018

Dan in ura
glasovanja

Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov 2018-2021
in sprejem sklepa o zadolžitvi v proračunu države

0

Glasoval/-a
(DA / NE)

Sklep št. 315
Sprejme se naslednji dnevni red 4. korespondenčne
seje:
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2018-2021 in
sprejem sklepa o zadolžitvi v proračunu države

Pred l. 2018

Občinski
svetnik/-ca

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo osem od
desetih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.

Proračunski viri
(v EUR):
PV - Transfer iz
državnega
proračuna

ANICA JAGODIČ

DA

13.8.2018; 18:41

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

14.8.2018; 9:56

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

PEČOVNIK MARJAN

DA

14.8.2018; 18:27

ZA

ERVIN PEPEL

DA

13.8.2018; 15:30

ZA

VID KRIŽNIK

NE

-

Vrednost projekta: 120.000 EUR
Proračunski viri
(v EUR):
PV - Transfer iz
državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
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Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

0

0

0

0

65.000

55.000

-

-

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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13.8.2018; 21:46

ZA

SONJA CENCELJ

DA

16.8.2018; 9:00

ZA

KOKOVNIK IVAN

DA

15.8.2018; 17:28

ZA

MATKO JOŽE

DA

15.8.2018; 22:11

ZA

Sklep št. 316
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2018-2021 se
spremeni kot sledi:
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

0

19.000

16.000

Leto 2021

Po l. 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leto 2020

Rezultat glasovanja o sklepu o zadolžitvi v proračunu države
je bil naslednji:

Konec financiranja: 31. 12. 2019

ANICA JAGODIČ

DA

13.8.2018; 18:41

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

14.8.2018; 9:56

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

PEČOVNIK MARJAN

DA

14.8.2018; 18:27

ZA

ERVIN PEPEL

DA

13.8.2018; 15:30

ZA

VID KRIŽNIK

NE

-

MONIKA VRANKAR

DA

13.8.2018; 21:46

ZA

SONJA CENCELJ

DA

16.8.2018; 9:00

ZA

KOKOVNIK IVAN

DA

15.8.2018; 17:28

ZA

DA

15.8.2018; 22:11

ZA

parkirišči

Dan in ura
glasovanja

Začetek financiranja: 1. 1. 2018

Občinski
svetnik/-ca

13029001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest
OB189-14-0007 Ureditev osrednjega dela trga Vransko s

Viri skupaj
(-2019)
Proračunski
viri (v EUR):
PV – Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

DA

Glasoval/-a
(DA / NE)

MONIKA VRANKAR

Vrednost projekta: 120.000 EUR
Proračunski
viri (v EUR):
PV - Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(-2019)
Proračunski
viri (v EUR):
PV – Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

0

0

0

0

65.000

55.000

0
Leto 2020
0

65.000

55.000

Leto 2021

Po l. 2021

0

0

-

-

0

0

0

MATKO JOŽE

0

0

0

Sklep št. 317
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se
Občina Vransko na podlagi 10. člena Zakona o
spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) v
letu 2018 zadolži v proračunu države za financiranje
investicijskih projektov Ureditev osrednjega dela trga
Vransko s parkirišči in Zunanja ureditev pokopališča
Vransko, II. faza v višini 77.708,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB189-14-0009 Zunanja ureditev pokopališča Vransko,
II. faza
Začetek financiranja: 1. 1. 2018
Konec financiranja: 31. 12. 2019

Korespondenčna seja je bila končana 16. 8. 2018, ob 12. uri.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Vrednost projekta: 35.000 EUR
Proračunski
viri (v EUR):
PV - Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
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Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

0

0

0

0

19.000

16.000

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

