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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. oktober 2018            Številka 80/2018 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2018 

2. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2018 

3. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v Občini Vransko 

RAZPISI 
 
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko v letu 2019 

5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2019 

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
občine Vransko v letu 2019 

7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2019 

8. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

9. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove nepremične 
sakralne kulturne dediščine na območju občine Vransko 
v obdobju 2019-2023 

ZAPISNIKI 
 
10. ZAPISNIK 25. redne seje občinskega sveta 

 

 

 

 

 

 

A K T I 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2018 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 
79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-
1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve RS, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 26. redni seji dne 9. 10. 2018 sprejel 
 
 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2018 
 
 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2018 (Uradne objave Občine 
Vransko,  št. 72/2017 z dne 22. 12. 2017) tako, da se glasi:  

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2018 

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 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 

                   
3.165.680 

 
2.429.190 
2.068.592 
1.790.735 

              220.107 
56.750 

 
1.000 

 
360.598 
159.248 

 
3.200 
5.000 
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713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
  

73 PREJETE DONACIJE                                                                                               
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
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) 
 

150 
 

193.000 
 

287.275 
              287.275     

                               
0 

                         0                             
                         

0 
 

449.215             
              449.215       

 
 

3.143.234 
1.231.290 

              182.298   
 

29.689 
 

962.916 
13.830 
42.557 

 
977.901 
16.190 

524.979 
 

82.414 
 

354.318 
 

878.814 
878.814 

 
   

55.229 
35.597 

 
19.632 

 
22.446 

 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2018  

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

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                                  

440 Dana posojila 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb                                                                               
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, ki   
imajo premoženje v svoji lasti 
 

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

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2018  

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 + 

               
231.708 

             231.708  
             231.708  

             
 304.067                            

             304.067 
             304.067 

 
- 49.913      

 
 
             

- 72.359  
 
             

- 22.446   
 
         
                 

52.294 
            
 

 
2. člen 

(splošna proračunska rezervacija) 
 

2. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2018 
znašajo 2.000 EUR. 

 
3. člen 

(proračunski sklad) 
 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2018 se 
oblikuje v višini 40.557,01 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.557,01 EUR 
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
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V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni sklad v letu 2018 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 378.958,62 EUR. 
 

4. člen 
 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2018 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 
72/2017 z dne 22. 12. 2017) ostanejo nespremenjene. 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 410-1/2018                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 10. 2018                           Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2018 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO)  in 8. in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave 
Občine Vransko, št.  21/12, 46/15 in 54/16), je Občinski svet 
Občine Vransko na 26. redni seji dne 9. 10. 2018 sprejel 
naslednjo 

 
D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko 
za leto 2018 

 
 

1. člen 

Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2018, sprejet na 21. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 21. 12. 2017 tako, da 
se dopolni tč. 2 -  razpolaganja z nepremičnega premoženja 
-  kot sledi: 

Dodajo se nove točke 8., 9., 10. in 11.  

Zap.
št. 

Lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine 

Velikost 
nepremičnine 

m² 

Vrednost 
nepremični-

ne  
(€) 

8. stavbno  
zemljišče 

parc. št. 373/17,  
k.o. Vransko 

 953 m2 28.030,00  

9.  stavbno 
zemljišče  

parc. št. 391/7, 
k.o. Prekopa 

 601 m2 17.771,57 

10. stavbno 
zemljišče 

parc. št. 391/9, 
k.o.  Prekopa 

  5618 m2 166.124,26 

11. stavbno 
zemljišče 

parc. št. 392/9, 
k.o. Prekopa 

 8935 m2 264.207,95 

 
2. člen 

 
Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem ostanejo nespremenjene. 
 

3.  člen 
 
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja z stvarnim 
premoženjem Občine Vransko začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 
 
Številka: 478/2018                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 10. 2018                            Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v Občini Vransko 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) 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 26. redni seji dne 9. 10. 
2018 sprejel 

 
 

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

lokalne volitve 2018 v Občini Vransko 
 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 
Občini Vransko. 
 

2. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet, ki 
so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo 
pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 
EUR za dobljeni glas. 
 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja 
volilne kampanje o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo. 
 

3. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje za volitve župana, katerih 
kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za 
dobljeni glas.  
 
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja 
volilne kampanje kandidatov za župana, ki kandidirata v 
drugem krogu glasovanja, upravičena do povračila stroškov 
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v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu glasovanja.  
 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja 
volilne kampanje o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo. 
 

4. člen 
 
Organizatorju volilne kampanje se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Vransko v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih 
in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu 
svetu ter njegovi obravnavi na seji občinskega sveta. 
 

5. člen 
 
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 0410/2018                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 9. 10. 2018                            Franc Sušnik l. r. 
 

R A Z P I S I 

4. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko v letu 2019 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list  RS 14/2010) Občina 
Vransko objavlja  
 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v občini Vransko v letu 2019 
 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 
 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo 
naslednje vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, 
ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, 
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini 
Vransko za leto 2019 presega vzgojno izobraževalne 
programe,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske 
kulturne dejavnosti,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega 
razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo 
predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2019 namenjeno 
7000,00 evrov. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na spletni strani Občine Vransko 
(www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 
11. 2018 do 12. ure osebno ali priporočeno po pošti na 
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
v Občini Vransko za leto 2019« z navedbo naslova 
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
 
6. Datum odpiranja vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2018. 
  
7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi: 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ 

Vse dodatne informacije  v zvezi z razpisom lahko dobite pri 
Suzani Felicijan Bratož, tel. 03/703 12 11 ali po e-pošti: 
suzana.felicijan@vransko.si 
 
Številka: 4302-07/2018-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
5. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2019 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) 
in Letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019 
(Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017 in 79/2019) 
Občina Vransko objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S  

za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v občini Vransko v letu 2019 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2019. 
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Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:  

- imajo sedež v občini Vransko in izvajajo svojo dejavnost 
pretežno na njenem območju;  
- so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti 
v športu;  
- delujejo najmanj eno leto;  
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih 
na javni razpis;  
- če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno 
evidenco članstva in evidenco udeležencev programov;  
- izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini 
Vransko. 

2. Namen in cilji javnega razpisa 

Sofinancirajo se naslednje vsebine:  

- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- obštudijska športna dejavnost, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport,  
- kakovostni šport,  
- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- športna rekreacija, 
- šport starejših.  
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
- delovanje športnih društev,  
- organizacija športnih prireditev,  
- vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi. 

3. Višina razpoložljivih sredstev 

Za sofinanciranje programov športnih društev in klubov je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2019 na razpolago 
38.869,43 EUR. 

4. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ v poslovnem času občinske uprave pa 
tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59. 

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2018. Vlagatelji lahko vloge 
oddajo osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59 ali jih 
pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko.  

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ŠPORT 2019« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen 
imenoval župan.  

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 

 

7. Dodatne informacije 

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 28 15 
ali po e-pošti: rudi.pusnik@vransko.si. 

Številka: 4302-06/2018-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r.        
 

 

 
6. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
občine Vransko v letu 2019 

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

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev na območju občine 

Vransko v letu 2019 

 
 
1. Predmet javnega razpisa  
 
Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna 
Občine Vransko za izvajanje nalog/programov na področju 
socialnega varstva in programov drugih društev, organizacij 
in zvez za leto 2019.  
 
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Vransko v 
Odloku o proračunu  Občine Vransko za leto 2019 zagotovila  
sredstva v višini 7.950,00 evrov: 
 

A. podprogram 18049001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 evrov; 
 

B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.250,00 evrov;  
 

C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih 
ranljivih skupin 5.200,00 evrov, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.100,00 evrov, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 evrov, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 evrov. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot 
podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, 
društva za vrednote NOB ipd); 

B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe 
za občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, 
Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje ipd); 

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja 
socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, 
DPM); 

C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali 
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drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj 
invalidov in občanov Občine Vransko in  

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

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

C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije 
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 
zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z 
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov. 

3. V letu 2019 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki 
niso aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med 
projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, 
izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se 
njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih  proračunskih 
postavk.   

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2017, potrjeno na ustreznem organu društva;  
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2019; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer 
vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 
 
5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da 
organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko;  
- vključenost članov iz občine Vransko; 
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje 
z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih 
dokumentov  
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih prilog je 30. 11. 
2018 do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo 
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za 
programe socialnega varstva in programe drugih društev 
2019« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 5. 12. 2018. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
 
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po 
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na 
razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s 
Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 
predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema dopolni. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s 
sklepom zavržejo.  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o 
izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v 
roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po 
preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri 
Suzani Felicijan Bratož, tel. 03/703 12 11 ali po e-pošti: 
suzana.felicijan@vransko.si 
 
Številka: 4302-08/2018-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
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7. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2019 

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

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2019 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2019. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2019. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2019 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 
člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena 
vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti 
opremljena z datumom, podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz občine Vransko, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 
– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2019«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 11. 
2018, do 12. ure. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 3. 12. 2018. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 
dni od dneva odpiranja prispelih vlog.  

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev 
se uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-05/2018-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
8. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na 

 
J A V N I   R A Z P I S  

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo  

 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in 
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 784,88 €. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2018 
v Uradnih objavah Občine Vransko št. 80/2018, na spletni 
strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski 
Občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
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- ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 
59, 3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine. 

ROK ZA ODDAJO VLOGE  je 14. 11. 2018 do 12. ure. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 
14. 11. 2018 ob 14. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo 
pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje 
župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če 
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni 
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se 
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna 
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se 
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je 
bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo 
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda 
odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh 
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki 
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za 
posamezno lovišče preneha veljati. 

Številka: 4302-04/2018-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
9. Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične 
sakralne kulturne dediščine na območju občine Vransko 
v obdobju 2019-2023 

Občina Vransko na podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje obnove nepremične sakralne 
kulturne dediščine na območju občine Vransko v 

obdobju 2019-2023 
 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nujnega 
investicijskega vzdrževanja in obnove objektov nepremične 
sakralne kulturne dediščine na območju občine Vransko v 
obdobju 2019-2023. 

Upravičeni stroški sofinanciranja: 

- stroški statične sanacije, 
- stroški sanacije sten, stebrov in stropov, 
- stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh, 
- stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov, 
- stroški sanacije stavbnega pohištva, 
- restavratorski posegi, 
- drugi stroški nujnih vzdrževalnih del, ki preprečujejo 

propadanje oz. omogočajo ohranjanje sakralne stavbne 
dediščine. 

 
Lastno delo oz. lastni material brez računov ne sodi med 
upravičene stroške. 

2. Višina razpisanih sredstev in najvišja višina 
sofinanciranja 
 
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju 
občine Vransko v obdobju 2019-2023 znaša 60.000,00 EUR 
oziroma 12.000,00 EUR v posameznem proračunskem letu.   

Občina Vransko bo obnovitvena dela sofinancirala največ do 
višine 50% bruto vrednosti obnovitvenih del. 

3. Upravičenci do razpisanih sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljalci 
objektov sakralne stavbne dediščine na območju občine 
Vransko. 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

- za sredstva lahko kandidirajo lastniki oziroma upravljavci 
objekta sakralne stavbne dediščine na območju občine 
Vransko; 
- sakralni objekt, ki je predmet vloge, mora biti vpisan v 
zbirni register nepremične kulturne dediščine; 
- vlagatelj mora pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
nameravani poseg; 
- vloga na javni razpis mora biti oddana na predpisanih 
obrazcih in v razpisnem roku; 
- vlagatelj ima izdelan izvedbeni načrt (popis del) in 
pridobljen predračun za izvedbo obnovitvenih del; 
- vlagatelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo za 
izvedbo obnovitvenih del ter zagotovljen najmanj 50% 
delež iz lastnih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih 
(neobčinskih) virov.       

5. Kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog 

Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog bodo upoštevani 
naslednji kriteriji: 

a) Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti nepremične 
sakralne stavbne dediščine 
 
- sakralni objekt je razglašen za kulturni spomenik - 20 točk 
- sakralni objekt je vpisan v zbirni register nepremične 
kulturne dediščine -10 točk 
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b) Glede na vrsto predvidenih obnovitvenih del ter stopnjo 
ogroženosti/poškodovanosti objekta sakralne stavbne 
dediščine 
 
- nujne izvedbe obnove, katerih odložitev bi lahko povzročila 
nadaljnjo škodo na objektu oziroma bi njena opustitev lahko 
imela za posledico trajno uničenje dela pomembne kulturne 
dediščine – do 80 točk 
- redna investicijsko vzdrževalna dela – do 20 točk 

Prednost pri dodelitvi sredstev sofinanciranja bodo imela 
nujna oziroma neodložljiva dela na objektih sakralne stavbne 
dediščine. Komisija lahko glede stopnje ogroženosti 
sakralnega objekta in nujnosti izvedbe obnovitvenih del 
pridobi mnenje strokovne institucije. 

Maksimalno število točk, ki jih lahko pridobi posamezni 
vlagatelj, je 100 točk. 

6. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 

Razpisna dokumentacija obsega: 
- besedilo javnega razpisa, 
- prijavni obrazec - vloga, 
- vzorec pogodbe, 
- obrazec končnega poročila o porabi sredstev. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/ v poslovnem času občinske uprave pa 
tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59. 

Prijava na javni razpis oziroma vloga mora biti vložena na 
razpisnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami. Vloga 
mora vsebovati: 

- v celoti izpolnjen prijavni obrazec – vloga z zahtevanimi 
prilogami, 
- parafiran vzorec pogodbe. 

7. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja 
vlog 

Vlogo lahko vlagatelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo 
osebno na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno 
označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis 
"NE ODPIRAJ - Javni razpis – nepremična sakralna 
dediščina 2019-2023". Na hrbtni strani kuverte mora biti 
naveden naziv in naslov vlagatelja. 

Rok za oddajo vlog je 15. 11. 2018. Šteje se, da je vloga 
pravočasna, če je na naslov naročnika prispela do roka za 
oddajo vlog (t.i. prejemna teorija). Po tem roku oddane ali 
prejete vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev 
ne upoštevajo. 

Vloge, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih, 
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane 
pravočasno ali bodo nepopolne tudi po roku, določenem za 
dopolnitev, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. 

Občina Vransko lahko javni razpis po svoji presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih 
sredstev iz proračuna občine. 

8. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru 

Odpiranje ter vrednotenje vlog bo opravila komisija, ki jo 
imenuje župan. Odpiranje vlog bo predvidoma 15. 11. 2018.  

Komisija bo na podlagi prejetih vlog, razpisnih pogojev ter 
kriterijev pripravila predlog sofinanciranja nepremične 
sakralne stavbne dediščine v občini Vransko v obdobju 
2019-2023 in ga predložila občinski upravi, ki bo izdala 
odločbo o dodelitvi sredstev. 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 

Na izdano odločbo se bodo vlagatelji lahko pritožili v roku 
petnajstih dni od prejema le-te. Predmet pritožbe ne morejo 
biti razpisni pogoji ter kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje 
vlog.  

Po dokončnosti izdanih odločb bodo upravičenci pozvani, da 
v določenem roku sklenejo pogodbo, v kateri bodo 
podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti. Če 
pozvani v roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je vlogo za 
sofinanciranje umaknil. 

9. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo 

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite na tel. št.: 
(03) 703 28 13 ali po e-pošti: marija.jerman@vransko.si. 

Številka: 4302-09/2018-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2018                         Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

10. Zapisnik 25. redne seje občinskega sveta 
 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 11.9.2018, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Jože 
Matko, Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik, Vid Križnik, Marjan 
Pečovnik  
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  Monika 
Vrankar, Maja Presekar,  Ksenija Rovan Krivec in Ervin 
Pepel  
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman, 
Mihaela Zupančič in  Mateja Godler 
- ostali prisotni :  Energetika Projekt d.o.o. Rok Penec, 
Nadzorni odbor Občine Vransko, Božena Macarol 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 6 članov občinskega sveta. 
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• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je predlagal , da se pod točko 11 Razno dodatno 
uvrstita dve vlogi in sicer: 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč pri 
obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. Marije 
Magdalena na Ločici pri Vranskem in  
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
Pripomb na podani predlog ni bilo, zato je sledilo glasovanje 
za sprejem dnevnega reda:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 318 
Občinski svet Občine Vransko potrdi uvrstitev vlog 
Župnije Vransko in Osnovne šole Vransko-Tabor na 
dnevni red  25. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko. Vlogi se uvrstita pod 11. točko  Razno. 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 319 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018 in 
zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. 
ure dalje, do četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici  Občinskega sveta Občine Vransko 
4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva 
predsednice Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami ter imenovanje novega 
predsednika 
5. Polletno poročilo občine Vransko za l. 2018 - 
seznanitev  
6. Obravnava polletnega poročila koncesionarja o 
poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018  
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1 – obravnava in 
sprejem    
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko 
za programsko obdobje 2018–2020 – 2. obravnava in 
sprejem 
9.  Obravnava  Poročila Nadzornega odbora Občine 
Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa 
proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016 
10.  Sprememba Letnega programa športa v občini 
Vransko za leto 2019 
11. Razno 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč 
pri obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. 
Marije Magdalena na Ločici pri Vranskem 
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
 
K točki 1   
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. 
1. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018:  

- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 320 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 24. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018 
v predloženem besedilu. 
 
2. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 4. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od 
ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do četrtka, 16. 8. 
2018, do 12. ure:  
- 6 glasov ZA 
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 321 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik  4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je 
potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do 
četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure v predloženem besedilu. 
 
K točki 2 
 
a) Marjan Pečovnik 
 
- Podal je pobudo za odstranitev grmičevja v trgu Vransko, 
na brežini pri mostu čez potok Merinščica, saj le ta ovira 
preglednost cestišča iz obeh smeri. 
 
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala in 
posredovala koncesionarju – Energetiki Projekt d.o.o. 
 
b) Jože Matko 
 
- Podal je pobudo za postavitev prometnih ogledal na treh 
lokacijah in sicer  na križišču z javno potjo 992511 Klance - 
Klokočovec  ter lokalno cesto  490124 Ropasija-Vransko, pri 
hišni številki Tešova 1 (Gotar), na križišču  lokalne ceste 
490124 Ropasija-Vransko ter javne poti 916081 Prilope in na 
lokalni cesti 490123 Čreta-Ropasija pri hišni številki Čreta 1A 
( Križnik). 
 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda proučila in posredovala 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
c) Ivan Kokovnik 
 
- Podal je pobudo za sanacijo obcestnega jarka oziroma za 
ureditev odvodnjavanja ob gozdni cesti 093162 od 
cestninske postaje do Jevš. 
 
Župan je odgovoril, da se bo opravil ogled s koncesionarjem. 
Zadeva pa je takšna, da so vsi lastniki zemljišč levo in desno 
od ceste, zemljišča, ki so tik ob cestišču nasuli, tako, da je 
cesta  sedaj vsaj za pol metra nižje zato je problem z 
ureditvijo odvodnjavanja še toliko večji.  
 
č) Sonja Cencelj  
 
- Povedala je, da je bila v času od zadnje seje občinskega 
sveta od več občanov opozorjena zaradi odprtja oziroma 
uporabe WC-ja na pokopališči Vransko. Vprašala je, kakšna 
je možnost zagotovitve uporabe obstoječega WC-ja v mrliški 
vežici tudi v času, ko mrliška vežica ni odprta oziroma o 
najemu kemičnega WC-ja. 
 
Župan je odgovoril, da sta v mrliški vežici dva WC-ja, moški 
in ženski , ki sta prenovljena in odprta v času uporabe 
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mrliške vežice in tudi tistih nekaj dni pred dnevom mrtvih, ko 
je na pokopališču večja frekvenca obiskov. V preteklosti sta 
WC- je že bila dalj časa odprta in bila tudi že poškodovana, 
zato zaradi velike nevarnosti vandalizma, žal  ne moreta biti 
ves čas na razpolago. Postavitev javnega WC- ja bi bila 
potrebna tudi pri avtobusni postaji v trgu, vendar, se spet 
pojavi problem glede zagotavljanja čistoče oziroma stroškov, 
ki posledično nastanejo. 
 
- Vprašala je kdaj se prične sanacije lokalne ceste LC 
490122 Prapreče-Lipa? 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je odgovorila, da je 
izvajalec že izbran to je S5 projekt d.o.o.  s podizvajalcem 
GP Žalec d.o.o., ki je že izvajal dela na mostu čez Bolsko 
proti AMZS-ju. Njihova ponudba je bila oddana v vrednosti 
cca 236.000€, od tega je nepovratnih sredstev 157.000€ in 
povratnih sredstev 79.000€. Sanacija bo potekala na dveh 
odsekih od Prapreč do novo saniranega ovinka in od Kalov 
do Vologe. 
 
- Podala je pobudo za postavitev prometnega ogledala na 
javni poti 992501 Prepreče-Merinca pri hišni številki Jeronim 
5 (Petek). 
 
Župan je odgovoril, da se bo pobuda proučila in posredovala 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
 
K točki 6 Obravnava polletnega poročila koncesionarja o 
poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018  
 
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike 
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razprav v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s polletnim poročilom 
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih 
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in 
čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za 
obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 322 
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Polletnim 
poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje od 01.01.2018 do 
30.06.2018. 
 
K točki 3 Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članici  Občinskega sveta Občine Vransko  
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju mandata članice občinskega sveta Alenke 
Pernovšek:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 323 
Občinski svet Občine Vransko sprejme ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata članice občinskega sveta 
Alenke Pernovšek. 
 
K točki 4 Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
članstva predsednice Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami ter imenovanje novega 
predsednika 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
a) Sledilo je glasovanje o sprejemu ugotovitvenega sklepa o 
prenehanju članstva Alenke Pernovšek v odboru za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: 
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 324 
Občinski svet Občine Vransko sprejme ugotovitveni 
sklep o prenehanju članstva Alenke Pernovšek v odboru 
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. 
 
b) Sledilo je glasovanje o potrditvi novega predsednika 
odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami imenuje občinskega svetnika Jožeta Matka: 
- 5 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 325 
Občinski svet Občine Vransko potrdi občinskega 
svetnika Jožeta Matka kot novega predsednika odbora 
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami . 
 
K točki 5 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Vransko za l. 2018 
 
Župan je najprej predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je 
poročilo podrobneje predstavila, nato je zadevo na kratko 
obrazložil še sam. Sledila je razprava v kateri je sodeloval 
Ivan Kokovnik. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Polletnim poročilom o 
izvrševanju proračuna Občine Vransko za l. 2018:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 326 
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Polletnim 
poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za l. 
2018. 
 
K točki 7  Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 - 3/1 – 
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 programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 - 3/1:                    
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 80/2018 – 30. 10. 2018 
 

12 | S t r a n  

 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 327 
Občinski svet Občine Vransko  je sprejel Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
poslovne cone ČE 02-3/1 po hitrem postopku  v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 8 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko 
obdobje 2018–2020 – 2. obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Sonja Cencelj, Jože Matko in Ivan Kokovnik. 
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za 
programsko obdobje 2018–2020 v 2. obravnavi:  
- 5 glasov ZA 
- 1 glas PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 328 
Občinski svet Občine Vransko  sprejme Pravilnik o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 
2018–2020 v predloženem besedilu. 
 
K točki 9 Obravnava  Poročila Nadzornega odbora 
Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016 
 
Župan je predal besedo predsednici Nadzornega odbora 
Občine Vransko, Boženi Macarol, ki je podala podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je sodeloval Jože 
Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Poročilom Nadzornega 
odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 329 
Občinski svet Občine Vransko  se je seznanil s 
Poročilom Nadzornega odbora Občine Vransko o 
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna 
Občine Vransko za leti 2015 in 2016. 
 
K točki 10 Sprememba Letnega programa športa v 
občini Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o spremembi Letnega programa športa 
v občini Vransko za leto 2019:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 330 
Občinski svet Občine Vransko sprejme spremembo 
Letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 11 Razno 
 
- Vloga Župnije Vransko za denarno in strokovno pomoč 
pri obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. 
Marije Magdalena na Ločici pri Vranskem 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Jože Matko, Vid Križnik, Sonja Cencelj, Marjan 
Pečovnik in Ivan Kokovnik.  
 
Sledilo je glasovanje o vlogi Župnije Vransko za denarno in 
strokovno pomoč pri obnovi podrtega obzidja pri podružnični 
cerkvi sv. Marije Magdalena na Ločici pri Vranskem:  
- 6 glasov ZA  
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 331 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep, da se za 
obnovo podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv. 
Marije Magdalene na Ločici pri Vranskem iz proračuna 
Občine Vransko nameni 5.000€. 
 
- Prošnja Osnovne šole Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatne ure tujega jezika nemščine 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o prošnji Osnovne šole Vransko-Tabor 
za sofinanciranje dodatne ure tujega jezika nemščine:  
- 6 glasov ZA 
- 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 332 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se s 
strani Občine Vransko odobri sofinanciranje dodatne ure 
nemščine za šolsko leto 2018/2019 in sicer štiri ure 
mesečno, 10 mesecev po 13,77€/uro, v skupnem znesku 
550,80€. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.50. 
 
Številka: 0320/2018        
Vransko, 11.9.2018 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


