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A K T I 

1. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina v Občini Vransko 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: 
ZGJS), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 216. in 218. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v 
nadaljevanju: EZ-1) ter 7. 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 3. redni seji dne 9. 4. 2019 
sprejel 

O D L O K  
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske 

javne službe dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina v Občini Vransko  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne lokalne 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju 
Občine Vransko. 

(2) Gospodarska javna služba iz prejšnjega odstavka se 
izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba. 

(3) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju 
Občine Vransko, s katerim Občina Vransko kot koncedent 
določa predmet in pogoje za izvajanje javne službe. 

 
2. člen 

(javni interes) 

(1) Občina Vransko s tem odlokom sprejema odločitev, da 
obstaja javni interes za izvajanje izbirne lokalne gospodarske 
javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina na območju Občine Vransko. 

(2) Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev 
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva v 
obliki koncesije storitev za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina. 

 
3. člen  

(pomen izrazov)  
 
(1) Poleg pomenov, določenih v EZ-1 ter drugih predpisih, 
imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen: 

1. »javna služba« je dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina po tem odloku; 

2. »dejavnost operaterja distribucijskega sistema« je 
gospodarska javna služba dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina; 

3. »koncedent« je Občina Vransko; 

4. »koncesija« je koncesija za izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina po tem odloku; 

5. »koncesionar« je pravna oseba ali konzorcij, ki izvaja 
javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
po tem odloku na podlagi koncesije; 
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6. »koncesijsko območje« je geografsko območje Občine 
Vransko; 

7. »podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesionarja; 

8. »uporabnik« je pravna ali fizična oseba, ki iz 
distribucijskega sistema odjema ali v distribucijski sistem 
oddaja zemeljski plin; 

9. »distribucijski sistem zemeljskega plina« je omrežje 
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem 
geografskem območju Občine Vransko in po katerem se 
izvaja distribucija zemeljskega plina do odjemalcev in 
vključujejo plinske priključke do plinske požarne pipe na 
objektu, merilno regulacijsko opremo, vgrajeno pri končnih 
uporabnikih, reducirne postaje in odorirno napravo. Mejo 
med distribucijskim sistemom zemeljskega plina in internim 
omrežjem odjemalca določajo sistemska obratovalna 
navodila; 

10. »omrežje« je distribucijski sistem zemeljskega plina v 
lasti ali v upravljanju operaterja distribucijskega sistema; 

11. »odjemalec« pravna ali fizična oseba, ki kupuje zemeljski 
plin za lastno rabo ali nadaljnjo prodajo; 

12. »objekti in naprave koncesije« so vsi objekti in naprave, 
ki sestavljajo distribucijski sistem; 

13. »priključek« pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi 
distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta ter se začne 
na priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim 
mestom uporabnika; 

14. »agencija« je Agencija za energijo, kot jo določa EZ-1. 

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot 
ga določajo EZ-1 in drugi predpisi, ki urejajo dejavnost 
operaterja distribucijskega sistema in organizacijo trga z 
zemeljskim plinom. 

 
II. PREDMET KONCESIJE IN OBVEZNOSTI JAVNE 
SLUŽBE  

 
4. člen  

(vsebina javne službe) 
 

(1) Javna služba dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema obsega vsaj sledeče naloge: 

– izvajanje distribucije; 

– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje 
distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z 
obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske 
učinkovitosti; 

– razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih 
potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in 
zanesljivega obratovanja sistema; 

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na 
sistem in dostop do njega; 

– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z 
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja; 

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da 
lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo 
uporabo, napoved porabe zemeljskega plina z uporabo 
metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih 
ukrepov pri porabnikih. 

(2) Dejavnost sistemskega operaterja obsega tudi dejavnosti 
in naloge, določene v drugem predpisu, ki na podlagi zakona 

določa vsebino gospodarske javne službe, ki je predmet tega 
odloka. 

5. člen  
(dejavnost koncesionarja)  

 
(1) Predmet koncesije po tem odloku je izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema na območju koncesije, v času 
trajanja koncesije, po tem odloku in koncesijski pogodbi. 

(2) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet 
koncesije, na način, kot je določen v energetskem zakonu, 
drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja javne 
službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, sistemskih 
obratovalnih navodilih in drugih predpisih ter splošnih aktih, 
izdanih po javnem pooblastilu.  
 
(3) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije, pod pogoji, 
ki jih dopušča zakon, opravlja tudi druge dejavnosti, pri 
čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih 
dejavnosti skladno z Zakonom o preglednosti finančnih 
odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 33/11) in predpisi, izdanimi za njegovo 
izvrševanje ter skladno z EZ-1. 

 
6. člen  

(nepretrgano izvajanje javne službe)  
 
(1) Javno službo po tem odloku mora koncesionar opravljati 
nepretrgano ves čas. 

(2) Koncesionar lahko začasno omeji ali prekine distribucijo 
zemeljskega plina le iz razlogov, ki jih določa EZ-1 in 
predpisi oziroma splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, 
izdani na njegovi podlagi. 

 
7. člen  

(tveganja)  
 
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj 
račun. 

(2) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil 
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne 
dosegajo načrtovanih. 

(3) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj 
v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen ob 
prenehanju koncesije, skladno s 44. členom tega odloka. 

 
8. člen  

(prenos koncesije)  
 
(1) Koncesionar sme pravice in obveznosti iz koncesijske 
pogodbe ali njenega dela prenesti na drugo osebo le s 
predhodnim dovoljenjem koncedenta. 

(2) Za prenos koncesije ne gre v primerih statusnih 
preoblikovanj koncesionarja. Koncesionar je dolžan 
koncedenta predhodno obvestiti o nameravanem statusnem 
preoblikovanju. 

 
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN OBSEG MONOPOLA  
 

9. člen  
(območje koncesije in izključna pravica)  

 
(1) Za opravljanje javne službe po tem odloku se podeli 
koncesija za celotno geografsko območje Občine Vransko. 
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(2) S sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobi koncesionar na 
koncesijskem območju iz prejšnjega odstavka izključno 
pravico opravljanja te javne službe v času trajanja koncesije. 

(3) Koncesionar mora dejavnosti opravljati v svojem imenu in 
za svoj račun. Koncesionar mora tudi v primeru delnega 
izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v 
razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v 
zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun. 

 
IV. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE  
 

10. člen  
(začetek in čas trajanja koncesije)  

 
Koncesijsko razmerje za dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema nastane s sklenitvijo koncesijske 
pogodbe in lahko traja največ 35 let. 

 
V. UPORABNIKI TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV  
 

11. člen  
(pravice uporabnikov)  

 
(1). Priključitev na distribucijsko omrežje ni obvezna. 

(2) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti pravico: 

– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev 
operaterja distribucijskega sistema; 

– do priključitve na distribucijski sistem pod pogoji in na 
način, določen v Energetskem zakonu, v drugih predpisih, v 
sistemskih obratovalnih navodilih in v tem odloku; 

– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti 
storitev; 

– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z 
zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi. 

 
12. člen  

(obveznosti uporabnikov)  
 
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost: 

– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano 
opravljanje storitev gospodarske javne službe; 

– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami; 

– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje gospodarske 
javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako 
spremembo; 

– obveščati distributerja o morebitni netesnosti, okvarah 
oziroma poškodbah na priključku; 

– zagotoviti, da so njihova napeljava in plinska trošila 
projektirana, izvedena in vzdrževana po veljavnih predpisih 
in standardih tako, da delujejo varno, ne povzročajo motenj 
pri dobavi in uporabi zemeljskega plina in da so v 
brezhibnem tehničnem stanju; 

– dati koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – 
obveznih zbirk podatkov. 

 
13. člen  

(pridobitev pravice do priključitve na distribucijsko omrežje)  
 
(1) Vsaka pravna ali fizična oseba ima pravico do priključitve 
na distribucijski sistem, če so izpolnjeni tehnični in drugi 

pogoji, ki jih določi koncesionar s sistemskimi obratovalnimi 
navodili. 

(2) Pogoje in merila za izdajo ali spremembo soglasja za 
priključitev določi koncesionar v sistemskih obratovalnih 
navodilih (v nadaljnjem besedilu: SON). 

 
14. člen  

(pogodba o priključitvi)  
 
Pred priključitvijo skleneta koncesionar in uporabnik omrežja 
pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna 
razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo, 
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, 
vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki 
zadevajo priključek in priključitev. 

 
15. člen  

(prekinitev zaradi predvidenih dogodkov)  
 
(1) Koncesionar sme začasno omejiti ali prekiniti distribucijo 
zemeljskega plina zaradi: 

– rednega ali izrednega vzdrževanja; 

– pregledov ali remontov; 

– preizkusov ali kontrolnih meritev; 

– razširitev omrežja. 

(2) Za predvideno omejitev ali prekinitev distribucije 
zemeljskega plina mora koncesionar izbrati čas, ki čim manj 
prizadene uporabnike sistema. 

(3) Koncesionar mora o predvideni omejitvi ali prekinitvi 
distribucije zemeljskega plina pisno obvestiti uporabnike vsaj 
48 ur pred prekinitvijo. 

 
16. člen  

(prekinitev zaradi nepredvidenih dogodkov)  
 
(1) Distribucija zemeljskega plina je lahko začasno omejena 
ali prekinjena, če zaradi okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere 
koncesionarja, katerih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti 
in katerih posledic ni moč odvrniti (višja sila ali ravnanje tretje 
osebe), koncesionar objektivno ne more izvajati distribucije 
zemeljskega plina. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora koncesionar v 
najkrajšem možnem času izvesti ukrepe za zagotovitev 
nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega 
omrežja. 

(3) O prekinitvi ali omejitvi distribucije zemeljskega plina iz 
prvega odstavka tega člena mora koncesionar obvestiti 
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na drug 
primeren način takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile 
prekinitev oziroma omejitev, istočasno pa tudi koncedenta. 

 
17. člen  

(varno izvajanje javne službe)  
 
(1) Za zagotovitev obratovalne varnosti in zanesljivosti 
obratovanja distribucijskega omrežja mora koncesionar 
vpeljati stalen sistem za kontrolo, nadzor in vzdrževanje v 
skladu s predpisanimi standardi na področju vodenja in 
zagotavljanja kakovosti. 

(2) Koncesionar mora zagotoviti ustrezne ukrepe za zaščito 
življenj in posesti med obratovanjem in vzdrževanjem 
omrežja. 
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18. člen  
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)  

(1) Operater distribucijskega sistema ne sme ranljivega 
odjemalca odklopiti oziroma mu omejiti odjem zemeljskega 
plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, 
temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in 
druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do 
ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim 
prebivajo. 

(2) Stroške odjema zemeljskega plina ranljivih odjemalcev 
nosi operater distribucijskega sistema do takrat, ko jih plača 
ranljivi odjemalec. 

(3) Stroški iz prejšnjega odstavka, ki jih operater 
distribucijskega sistema ne more izterjati od ranljivega 
odjemalca, so upravičeni stroški tega operaterja. 

(4) Operater distribucijskega sistema mora odjemalca pred 
odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki 
jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater 
odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila 
predložiti. Podrobnejšo ureditev varstva ranljivih odjemalcev 
v zvezi z zagotavljanjem nadaljnje dobave zemeljskega plina 
določi operater distribucijskega sistema v sistemskih 
obratovalnih navodilih. 

 
19. člen  

(neupravičen odjem zemeljskega plina)  
 
(1) Če uporabnik sistema odjema zemeljski plin brez 
veljavnih pogodbenih razmerij o dostopu in/ali dobavi, ali 
brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav, ali mimo 
njih, ali če onemogoča pravilno registriranje obračunskih 
količin ali ne izpolnjuje ostalih pogojev iz 274. člena EZ-1 je 
koncesionar upravičen uporabnika sistema, po predhodnem 
obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni 
svoje obveznosti, odklopiti iz sistema. 

(2) Če koncesionar ne more ugotoviti časa trajanja 
neupravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen 
odjem obračuna od zadnjega odčitka merilne naprave, ki ga 
je opravila pooblaščena oseba, oziroma za največ 12 
mesecev za nazaj. 

(3) Čas trajanja neupravičenega odjema, dokazno breme, 
določanje količin in ostale pravice in obveznosti 
koncesionarja in odjemalca, v primeru neupravičenega 
odjema, koncesionar uredi v SON. 

 
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE  

 
20. člen 

(splošni pogoji) 
 
Koncesionar mora v SON podrobneje določiti tehnične in 
druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema, 
način izvajanja dostopa do distribucijskega sistema, način 
zagotavljanja sistemskih storitev, postopek za obratovanje 
sistema v kriznih stanjih, splošne pogoje za dobavo in odjem 
zemeljskega plina, obveščanje odjemalcev in uporabnikov 
sistema ter druga vprašanja, skladno z veljavno zakonodajo 
področja izvajanja gospodarske javne službe, ki je predmet 
tega odloka. 

 
 
 

VII. RAZVOJ DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA 
 

21. člen  
(načrt razvoja distribucijskega sistema)  

 
(1) Razvoj distribucijskega sistema obsega projektiranje in 
gradnjo novih delov distribucijskega omrežja ali povečanje 
kapacitete obstoječega omrežja. Pri razvoju sistema mora 
koncesionar upoštevati načela kakovosti oskrbe, 
zanesljivosti oskrbe in ekonomičnosti izgradnje ter 
obratovanja. 

(2) Koncesionar je dolžan vsakih pet let pripraviti za 
naslednjih deset let oziroma največ za čas trajanja koncesije 
načrt razvoja distribucijskega sistema na koncesijskem 
območju, upoštevaje podatke o zasedenosti omrežja 
oziroma njihove analize, in ga uskladiti z lokalnim 
energetskim konceptom koncedenta. 

(3) Načrt razvoja distribucijskega sistema mora koncesionar 
takoj po sprejemu posredovati koncedentu v potrditev.  

 
22. člen  

(določbe o javni koristi in o ustanovitvi služnosti na zemljiščih 
koncedenta)  

 
(1) Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za 
distribucijo zemeljskega plina, sta v javno korist. Za postopke 
v zvezi z gradnjo in prevzemom objektov za distribucijo 
zemeljskega plina se uporabljajo določbe EZ-1, kot veljajo za 
razlastitev in ustanovitev služnosti v javno korist. 

(2) Obremenjevanje nepremičnin v lasti koncedenta s 
stvarnimi pravicami in obligacijskimi pravicami za namen 
gradnje, obratovanja, dostopa, vzdrževanja ter nadzora 
plinovodnega omrežja, objektov in naprav, je neodplačno. 
Pogodbe se sklepajo v javno korist za čas obratovanja 
infrastrukture v korist lastnika oziroma upravljavca 
posamezne infrastrukture. 

 

VIII. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA  
 

23. člen  
(javna pooblastila za dejavnost operaterja distribucijskega 

sistema)  
 
(1) Koncesionar ima za izvajanje dejavnosti operaterja 
distribucijskega sistema naslednja javna pooblastila: 

– določa omrežnino v regulativnem okviru, po predhodnem 
soglasju agencije; 

– na podlagi predhodnega soglasja agencije izda sistemska 
obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega 
plina; 

– daje smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s 
predpisi o prostorskem načrtovanju; 

– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane posege v 
območje varovanih pasov, skladno s predpisi o graditvi 
objektov; 

– daje soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o 
graditvi objektov, za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na 
distribucijski sistem; 

– z odločbo, v upravnem postopku na prvi stopnji, odloča o 
izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijski 
sistem. 
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(2) Poleg javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka ima 
koncesionar za dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
tudi druga javna pooblastila, ki jih določa zakon ali na njem 
temelječ predpis oziroma jih v času trajanja koncesije določi 
zakon. V primeru uveljavitve novih predpisov je koncesionar 
dolžan takoj začeti opravljati storitve oziroma javna 
pooblastila po novih predpisih. 

 
IX. PODELITEV KONCESIJE IN POGOJI, KI JIH MORA 
IZPOLNJEVATI KONCESIONAR  
 

24. člen  
(izbira koncesionarja)  

 
(1) Izbira koncesionarja se opravi v skladu z določbami 
zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki 
ureja javno-zasebno partnerstvo. 

(2) Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe se 
izbere z javnim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme 
župan. 

(3) Za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe lahko 
koncedent uporabi postopek konkurenčnega dialoga. 

 
25. člen 

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)  

(1) Koncesionar oziroma kandidat za koncesionarja mora 
izpolnjevati pogoje, ki jih za izvajanje dejavnosti določa EZ-1 
ter pogoje, določene v javnem razpisu. 

(2) V javnem razpisu koncedent določi, da mora kandidat za 
koncesionarja izpolnjevati naslednje pogoje: 

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane javne službe; 

– da ima ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesionirane javne službe, če so takšna 
dovoljenja z zakonom predpisana; 

– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za 
opravljanje koncesionirane javne službe; 

– da zanj ne obstajajo obvezni izključitveni razlogi kot jih 
določajo veljavni predpisi o javnem naročanju; 

– da proti njemu ni uveden stečajni postopek, postopek 
likvidacije ali prisilne poravnave; 

– da se zaveže, da bo sklenil zavarovanje odgovornosti za 
škodo, ki bi jo v zvezi z opravljanjem koncesionirane javne 
službe povzročili pri njem zaposleni ljudje koncedentu, 
uporabnikom ali tretjim osebam; 

–  da predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe;  

– da sprejema vse obveznosti, določene z zakonom, 
podzakonskimi akti, koncesijskim aktom, razpisno 
dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe. 

(3) Način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega 
odstavka koncedent določi v razpisni dokumentaciji.  

 
26. člen  

(strokovna komisija)  
 
(1) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o 
najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. 

(2) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda 
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po 

končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo 
ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter 
razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih 
najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je 
nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. 
Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu 
koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja. 

 
27. člen  

(odločba o izbiri)  
 
Občinska uprava, kot pristojen organ koncedenta, po 
pridobitvi poročila strokovne komisije, izda odločbo o izbiri 
koncesionarja. 

 
28. člen 

(koncesija pogodba) 

Po dokončnosti odločbe o izbiri sklene župan z izbranim 
koncesionarjem koncesijsko pogodbo. 
 

X. DRUGE DOLOČBE O NAČINU IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE  

 
29. člen  

(kataster omrežja)  
 
(1) Koncesionar je dolžan v skladu s predpisi voditi kataster 
distribucijskega omrežja, vključno z zbirko podatkov o 
uporabnikih in trošilih. V katastru in zbirkah podatkov se 
zbirajo le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o 
priključitvi na omrežje ali pogodbe o dostopu do sistema. 
Kataster mora koncesionar voditi atributivno in grafično v 
obliki računalniškega zapisa. 

(2) Koncesionar je dolžan zagotoviti koncedentu neomejen 
dostop do podatkov iz katastra distribucijskega omrežja. 
Način dostopa do katastra in vodenja katastra se podrobneje 
uredi s koncesijsko pogodbo. Po prenehanju koncesijskega 
razmerja je koncesionar dolžan prenesti na koncedenta 
celotno zbirko podatkov iz katastra. 

 
30. člen  

(zagotavljanje informacij)  
 
(1) Koncesionar mora zagotavljati sistemskim operaterjem 
drugih omrežij, s katerimi je povezano omrežje njegovega 
izvajanja javne službe, vse potrebne podatke, da je 
zagotovljeno varno in učinkovito obratovanje vseh omrežij in 
njihovo vzajemno delovanje. 

(2) Koncesionar mora zagotavljati sistemskemu operaterju 
prenosnega omrežja zemeljskega plina vse podatke, ki jih le-
ta potrebuje za delovanje trga zemeljskega plina ali za 
potrebe izvajanja dejavnost sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja. 

(3) Koncesionar mora na zahtevo tretjih oseb (na primer: 
izvajalcev drugih javnih služb, javnih podjetij, cestnih podjetij 
in drugih investitorjev), le-tem priskrbeti informacije o lokaciji 
glavnih in priključnih plinovodov in vseh ustreznih naprav, ki 
bi jim bile v pomoč pri izvajanju del brez ogrožanja varnosti 
distribucijskega sistema. 

(4) Koncesionar mora varovati kot zaupne ali poslovno 
občutljive podatke, do katerih je prišel pri izvajanju svoje 
javne službe, razen podatke, ki jih je v skladu z EZ-1 in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi dolžan zagotavljati 
pristojnim državnim organom ali drugim udeležencem na trgu 
z zemeljskim plinom. 
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XI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE  
 

31. člen  
(viri financiranja)  

 
(1) Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo 
dejavnost sistemskega operaterja, se financirajo iz 
naslednjih virov: 

– omrežnine; 

– prihodkov od priključitev; 

– drugih prihodkov, ki skladno s predpisi in splošnimi akti 
agencije izvirajo iz opravljanja dejavnosti operaterja 
distribucijskega omrežja. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati 
izključno za opravljanje javne službe dejavnosti operaterja 
distribucijskega omrežja. 

(3) Koncesionar si je ne glede na vire financiranja iz prvega 
odstavka tega člena dolžan po najboljših močeh in kot dober 
gospodar prizadevati za pridobivanje finančnih sredstev tudi 
iz drugih virov (na primer državni in evropski skladi), ki so 
namenjeni financiranju te javne službe. 

 
32. člen  

(omrežnina) 
 

(1) Omrežnina je del cene za uporabo omrežja, ki jo 
koncesionarju plačujejo uporabniki in je namenjena 
plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnost 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in 
pokrivanju stroškov sistemskih storitev. 

(2) Omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja določi 
koncesionar skladno z vsakokrat veljavnim Aktom o 
metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski 
sistem zemeljskega plina. 

 
33. člen  

(koncesijska dajatev)  
 

(1) Koncesionar koncedentu plačuje koncesijsko dajatev.  

(2) Koncedent lahko koncesionarja oprosti plačila 
koncesijske dajatve ali njenega dela v obdobju izgradnje 
objektov in naprav koncesije po tem odloku.  

(3) Način plačevanja koncesijske dajatve in pogoji za 
oprostitev plačila koncesijske dajatve se podrobneje določijo 
v koncesijski pogodbi. 

 
34. člen  

(zavarovanje odgovornosti) 

(1) Koncesionar mora skleniti ustrezno zavarovanje iz 
dejavnosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem 
zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, 
uporabnikom ali tretjim osebam. Najnižja višina zavarovalne 
vsote se določi s koncesijsko pogodbo. 

 
XII. INFRASTRUKTURA  
 

35. člen  
(omrežje)  

 
(1) Koncesionar se zavezuje ves čas od začetka trajanja 
koncesijske pogodbe imeti v posesti omrežje za izvajanje 
javne službe v okviru te koncesije. 

(2) Z dnem prenehanja koncesije preneha morebitna 
koncesionarjeva pravica do posebne uporabe zemljišč, na 
katerih se omrežje nahaja. 

(3) Koncesionar se zaveže, da bo za omrežje skrbel v skladu 
z načelom skrbnosti dobrega gospodarja vse do izteka 
koncesijskega razmerja in izročitve omrežja v last 
koncedenta. 

(4) Koncesionar brez predhodnega pisnega soglasja 
koncedenta omrežja, ki je v lasti koncesionarja, ne sme 
odsvojiti ali ga obremeniti s stvarnimi ali obligacijskimi 
pravicami tretjih. 

(5) Kolikor koncesijsko razmerje preneha mora koncesionar 
omrežje, ki je v lasti koncesionarja, prenesti v last 
koncedenta. Podrobnejši način prenosa se določi v 
koncesijski pogodbi. Prenos mora vsebovati tudi prenos vse 
pripadajoče dokumentacije. 

(6) Če okoliščine, ki se po tej pogodbi štejejo za višjo silo, 
bistveno otežujejo izvedbo prevzema, se prevzem začne 
opravljati takoj, ko te okoliščine minejo. 

 
36. člen  
(gradnje)  

 
(1) Koncesionar mora izvajati načrtovanje in gradnjo objektov 
in naprav koncesije v svojem imenu in za svoj račun. 

(2) Pri načrtovanju in izdelavi projektne dokumentacije mora 
koncesionar ravnati skladno z veljavnimi predpisi ob 
upoštevanju tehničnega razvoja, pri tem pa mora upoštevati 
vse tehnične, okoljevarstvene, prostorske, varnostne in 
druge vidike ter postopke. 

(3) Koncesionar mora objekte in naprave koncesije graditi v 
skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako da zagotavlja 
najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po 
načelu najboljše dosegljive tehnologije. 

(4) Pri gradnji objektov in naprav koncesije mora koncesionar 
zagotoviti čim manjše vplive na okolje in dela opravljati tako, 
da čim manj vplivajo na življenje in delo ljudi v okolici. 

 
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE IN 
POROČANJE KONCESIONARJA  
 

37. člen  
(nadzor koncedenta)  

 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. 

(2) Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega 
nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri 
koncesionarju nadzirati izvajanje javne službe, ki je predmet 
koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s 
koncesijsko pogodbo. 

(3) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga 
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali 
drugo institucijo. 

(4) Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, vstop v 
svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav 
koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne 
računovodske izkaze, bilance ipd.), v vodene zbirke 
podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke 
in pojasnila. 

(5) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne 
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
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poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže 
s pooblastilom koncedenta. 

(6) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma 
koncedentov pooblaščenec. 

(7) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v 
koncesijski pogodbi. 

 
38. člen  

(poročanje)  
 
(1) Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar 
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom 
Republike Slovenije in agenciji, mora pisno poročati 
koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi 
lahko bistveno vplivale na izvajanje javne službe, kot so na 
primer: 

– odločitve agencije o sporih v zvezi z dostopom do 
distribucijskega omrežja; 

– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori 
koncesionarja v zvezi s koncesijo; 

– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v 
izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile; 

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje 
koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile. 

(2) Koncesionar mora vsako leto do 31. marca vsakega 
naslednjega leta koncedentu dostaviti revidirano letno 
poslovno poročilo za preteklo leto, ki mora vsebovati 
revidirane računovodske izkaze, izdelane skladno z 
Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za 
njegovo izvrševanje. Kot dostava revidiranega letnega 
poročila se šteje tudi, če je koncesionar svoje revidirano 
letno poročilo objavil na svoji spletni strani ali preko javno 
dostopnih evidenc. 

(3) Koncesionar je dolžan poleg poročila iz prejšnjega 
odstavka koncesionarju do 31. marca tekočega leta, za 
preteklo leto, dostaviti tudi poročilo, ki obsega: 

– podatke o količinah distribuiranega zemeljskega plina; 

– podatke o pritožbah uporabnikov; 

– podatke o vlaganjih v vzdrževanje in razvoj omrežja; 

– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov ali 
drugače vplivajo na omrežnino. 

 
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA  
 

39. člen  
(prenehanje koncesijskega razmerja)  

 
(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 

– s prenehanjem koncesijske pogodbe; 

– s prenehanjem koncesionarja; 

– z odvzemom koncesije; 

– z odkupom koncesije; 

– v drugih primerih, določenih z zakonom. 

(2) V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora 
dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano 
opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet koncesije, 
do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug 

izvajalec, če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa 
drugače, vendar najdlje eno leto od prenehanja 
koncesijskega razmerja. 

 
40. člen  

(prenehanje koncesijske pogodbe)  
 
(1) Koncesijska pogodba preneha: 

– s potekom časa za katerega je bila sklenjena; 

– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe; 

– z odstopom od koncesijske pogodbe; 

– s sporazumno razvezo; 

– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi. 

(2) Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo 
splošna pravila pogodbenega prava. 

 
41. člen  

(prenehanje koncesionarja)  
 
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja 
koncesionarja. 

(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z 
zakonom in s koncesijsko pogodbo določeni pogoji za 
obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica 
tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve 
univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos 
premoženja, preoblikovanje in podobno). 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko koncedent pod 
pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre 
koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi. 

 
42. člen  

(odvzem koncesije)  
 
(1) Koncesijsko razmerje preneha tudi, če koncedent v 
skladu s koncesijskim aktom koncesionarju odvzame 
koncesijo. Koncedent lahko z upravno odločbo odvzame 
koncesijo koncesionarju: 

– če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske 
javne službe v roku, ki je določen s koncesijsko pogodbo; 

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati v 
obliki koncesije; 

– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter 
zato povzroča motnje v izvajanju javne službe; 

– če koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge 
predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je 
predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča 
izvajanje te javne službe; 

– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami 
pristojnih državnih organov, koncedenta ali agencije za 
energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina iz energetskega 
zakona in odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina; 

– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje 
gospodarske javne službe. 

(2) V primerih iz tretje, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega 
odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če 
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koncesionar po pisnem opozorilu kršitev ponovi oziroma 
kršitve ne odpravi. 

(3) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski 
pogodbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu 
koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z 
dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije. 

(4) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi 
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 

(5) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka tega 
člena je koncesionar upravičen do odškodnine v skladu z 
določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 

 
43. člen  

(odkup koncesije)  
 
(1) Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo 
koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s koncesijsko pogodbo 
(odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal 
koncesijo in omrežje.  

(2)  Z dnem dokončnosti odločbe o odkupu koncesije 
koncesionar preneha opravljati naloge iz tega odloka, ki so 
predmet koncesije, koncedent pa v dogovorjenem obsegu 
prevzame omrežje. 

(3) Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije 
se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob 
prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju 
odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi. 

 
44. člen  

(posledice prenehanja koncesije)  
 
(1) Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora 
koncesionar koncedentu najpozneje v enem mesecu po 
prenehanju koncesije izročiti vse objekte in naprave 
koncesije, ki sestavljajo distribucijsko omrežje. Način 
izročitve objektov in naprav koncesije se uredi v koncesijski 
pogodbi. 

(2) Infrastruktura, ki je v lasti koncesionarja in katere 
vrednost se v trenutku prekinitve koncesijske pogodbe še ni 
v celoti amortizirala, se na koncedenta prenese odplačno v 
obliki izplačila nadomestila v višini neamortiziranih vrednosti 
razširjene infrastrukture, prevrednotene skladno z 
mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS), na vrednost 
v trenutku razdrtja koncesije. 

(3) Če se podeli nova koncesija, se višina plačila iz 
prejšnjega odstavka določi kot del koncesijske dajatve, ki jo 
mora novi koncesionar plačati ob podpisu nove koncesijske 
pogodbe poleg plačila redne koncesijske dajatve. Če je za 
novega koncesionarja izbrana oseba, ki je bila koncesionar v 
predhodnem obdobju, je ta oproščena plačila dela 
koncesijske dajatve, ki se plača ob podpisu nove koncesijske 
pogodbe, s čimer preneha njena pravica do povračila 
neamortizirane vrednosti iz prejšnjega koncesijskega 
obdobja. 

 
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

45. člen  
(primarnost določil koncesijskega akta)  

 
V primeru neskladja med določbami tega koncesijskega akta 
in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe tega 
koncesijskega akta. 

46. člen  
(razveljavitev)  

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi 
koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo 
zemeljskega plina v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 
68/00). 

 
47. člen  

(objava in uveljavitev)  
 

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

 
Številka: 007-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

2. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora in 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini 
Vransko 

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 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 svoji 3. redni 
seji dne 9. 4. 2019 sprejel 

 
O D L O K 

 o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora 
in nadomestila stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Vransko 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
Ta odlok določa: 
 
- višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih 
Občina Vransko zaračuna investitorju oziroma pobudniku 
lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik 
Občina Vransko, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v 
postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja 
gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti 
od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne 
prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika 
začasne rabe prostora in  
 
- višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede 
prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko (v nadaljevanju: OPN), ki jo plačujejo 
vlagatelji pobud.  
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II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMB 
NAMENSKE RABE PROSTORA 

 
2. člen 

(višina takse) 
 
(1) Pobuda po tem odloku je eno prostorsko zaokroženo 
celovito območje, ki lahko obsega več zemljiščih parcel, 
nanaša pa se na en namen.   
 
(2) Pobuda v tem odloku pomen izpolnjeno vlogo na 
obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo 
bili priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške 
prilog nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka. 
 
(3) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora znaša:  
- za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00  
EUR,  
- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 
100,00 EUR.  
 
(4) Če se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno 
pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na 
enovitem zaokroženem območju v sklopu ene enote urejanja 
prostora. 
 
(5) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno 
rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača. 
 
(6) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih pisnih 
in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ali 
odpravo pomanjkljivosti, se taksa prav tako ne plača. 
 
(7) V kolikor se tekom usklajevanja pobud v postopku 
sprememb in dopolnitev OPN na podlagi morebitnih drugih 
zahtev nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je potrebno 
pobudo dopolniti z dodatnimi  prilogami, obrazložitvami, 
strokovnimi podlagami ali podobno, s čimer nastanejo 
posebni stroški, jih dodatno plača pobudnik take pobude. 
 
(8) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.  
 

 
3. člen 

(način plačila takse) 
 
(1) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine 
vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe.  
 
(2) Taksa se plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti. Če 
taksni zavezanec plača takso pri ponudniku plačilnih storitev, 
jo plača na prehodni podračun in z uporabo reference, 
določene za plačilo takse organa, ki je pristojen za opravo 
dejanja oziroma vodenje postopka. 
 
(3) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana 
oziroma ni plačana v predpisani višini, organ ki prejme od 
pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje 
pobudniku plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 
15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog za 
fizično osebo mora vsebovati osebno ime in naslov 
zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično 
številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno 
odmero, številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo 
o posledicah, če takse v roku ne plača. 
 
(4)  Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude. 
 

(5) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe v 
OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z 
vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, 
cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru 
ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. 
 
 
III. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE 
PREVERITVE 
 

4. člen 
(višina nadomestila stroškov) 

 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:  
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi 1.500,00 EUR,  
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev 2.500,00 EUR,  
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 EUR.  
 
 

5. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 

 
(1) Vlagatelj poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve na obrazcu Občine Vransko. Občina najprej 
preveri, ali je za zahtevani poseg možno, glede na zakonske 
določbe uporabiti lokacijsko preveritev kot instrument 
prostorskega načrtovanja. Če se zahteva lahko obravnava 
po namenu iz 127. člena ZU-rep-2, se vlagatelja pozove k 
dopolnitvi vloge s priloženim elaboratom in plačano takso po 
taksni tarifi za vloge. 

 
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve. 
 
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o 
plačilu.  
 
(4) Sklep mora vsebovati za fizično osebo osebno ime in 
naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali 
matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago 
za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 
dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, 
referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila 
stroškov v roku ne plača. 
 
(5) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
 
 

6. člen 
(začetek veljavnosti) 

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

 
Številka: 350-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                               Franc Sušnik l. r. 
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3. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje 
med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi 

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 
47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 
7/18), 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) in 70. člena Poslovnika 
Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 
42/00, 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 54/2016)  
je Občinski svet Občine Vransko na 3. redni seji dne 9. 4. 
2019 sprejel 

S K L E P 
o potrditvi predloga sprememb občinske meje  

med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi 
 

I. 

Občinski svet Občine Vransko potrjuje predlog sprememb 
občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob 
Savi, kot sledi iz Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen) »Spremembe 
občinske meje«, št. 142_189-1 z dne 7. 2. 2019 z grafičnimi 
prilogami Pregledna skica sprememb, Podrobna skica 
sprememb A, Podrobna skica sprememb B, Podrobna skica 
sprememb C, Podrobna skica sprememb D, Podrobna skica 
sprememb E, Podrobna skica sprememb F, Podrobna skica 
sprememb G, Podrobna skica sprememb H, ki ga je 
pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije in je priloga 
tega sklepa. 

II. 

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

 
Številka: 353-01/2019                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

4. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 

Na podlagi 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, 76/15)  in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13,  10/14 in 58/16),  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 21. redni seji dne 12. 12.  
2017 je sprejel Odlok o proračunu Občine  Vransko za leto 
2019, katerega sestavni del je naslednja 

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 2019 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019, sprejet na 2. redni seji 

občinskega sveta Občine Vransko dne 5. 2. 2019 tako, da se 
dopolni tč. 2. Načrt razpolaganje z nepremični premoženjem: 

Doda se nova točka 2.,3. in 4. : 

Zap.
št. 

lokacija 
nepremičnine 

Vrsta 
nepremičnine -
podatki o stavbi 

velikost 
stanovanja 
v m² 

vrednost 
nepremič. 
v EUR 

2. 

 

stanovanje v  
stanovanjskem  
bloku Vransko 
130b 

stavba. št. 147,  
k.o. Vransko  
znak dela stavbe 
1012-147-9   
(ID 5618316) 

54,48 m2 53.600,00 
EUR 

 

3. 

 

gozd parc.  št. 501,  
k.o. Jeronim  
(ID 3970524) 

5620 m2 4.238,00 
EUR 

 
4. 

 

gozd parc.  št. 500,  
k.o. Jeronim  
(ID 1115022) 

26368 m2 12.881,00 
EUR 

 

2. člen 

Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem ostanejo nespremenjene. 

3. člen 

Ta dopolnitev  letnega načrta  ravnanja z stvarnim 
premoženjem Občine Vransko  za leto 2019 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 26. 4. 2019                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

5. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 5.2.2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Peter Reberšek, Danilo 
Štante, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Breda Čvan, Marjan 
Pečovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Nataša Juhart, 
Adrijana Ferme in Brigita Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: župan Franc Sušnik in  Mateja Godler 
- ostali prisotni: OŠ Vransko Tabor, Majda Pikl, Zavod Sv. 
Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik,  
JKP d.o.o. Žalec, Igor Glušič, LOCUS d.o.o. Uroš Krašek in 
Rozalija Ciglar 
- ostali opravičeno odsotni:  JKP d.o.o. Matjaž Zakonjšek, 
Odvetnik. Igor Virant, poslanec DZ Aleksander Reberšek 
-  mediji: / 
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Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 15 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika  
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, z dne 11.12.2018  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, GLOBAL 
AVTO,  d.o.o. Vransko 57, 3305 Vransko 
4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine Vransko, 
1. obravnava 
5. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina v Občini Vransko, 1. 
obravnava 
6. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode 
7. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
počitniških rezervacij v vrtcih na območju občine 
Vransko 
8. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
9. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
10. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z 
veljavnostjo od 01.03.2019 
11. Soglasje k sprejemu prečiščenega besedila Statuta 
ZD«dr. Jožeta Potrate« Žalec 
12. Sprememba cene toplih obrokov za socialno 
ogrožene občane Občine Vransko za leto 2019 
13. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
14. Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih 
programov za obdobje od 2019 do 2022 
15. Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
Občine Vransko 
16. Imenovanje članov nadzornega odbora, članov 
stalnih delovnih teles občinskega sveta in predstavnika 
Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška 
17. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. 
(konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vransko, z 
dne 11.12.2018  
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika  1.  (konstitutivne) 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 11.12.2018: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 16 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 1. 
(konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vransko, z 
dne 11.12.2018 v predloženem besedilu. 
 

K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Nataša Juhart (pisna vprašanja/pobude) 
 
 Posredovala je prošnjo občana g. Romana Karničnika iz 
Brodov. Gospod že od leta 2009, kar je razvidno iz 
priloženega gradiva, čaka na pozitiven odgovor v zvezi z 
ureditvijo priobalnega pasu in ureditve brežine ob potoku 
Bolska ob stanovanjskem objektu Karničnikovih. Gospod živi 
zelo blizu neurejene struge, zato bi bilo prav, da bi mu kako 
pomagali ali ga usmerili na »prava vrata«, da bi se našla 
sredstva za ureditev le-tega. 
 
Župan je povedal, da je g. Karničniku ob obisku na občini 
podpisal pismo podpore k njegovi zadnji pritožbi. Gospod je 
prišel v nasprotje z zakonom o vodah, saj je v pet metrskem 
pasu nastal objekt, ki ga bo po vsej verjetnosti moral 
odstraniti. V zvezi z urejanjem struge Bolske je župan 
povedal, da so te pripombe že stalnica, predlagal je, da se 
gradivo pošlje na Direkcijo Republike Slovenije za vode, 
Sektor za območje Savinje v Celje. 
 
Povzela je sestanek Lokalne skupine za krepitev zdravja 
(LSKZ), v sklopu Centra za krepitev zdravja Spodnje 
Savinjske doline, v Žalcu, 12. 12. 2018, ter podala naslednjo 
pobudo:  
 Kot predstavnica  Občine Vransko, sem se udeležila 
sestanka Lokalne skupine za krepitev zdravja (LSKZ) v 
Žalcu, v sklopu Centra za krepitev zdravja Spodnje Savinjske 
doline. Glede na posredovani zapisnik, prilagam naslednjo 
pobudo. 
Na Centru za krepitev zdravja sem se pozanimala, ali je 
možno preventivne programe izvajati tudi na drugih 
lokacijah, ne samo v Žalcu. Nad mojo pobudo so bili 
navdušeni in so obljubili sodelovanje. Potrebujejo le primeren 
prostor in poslušalce ponujenih vsebin. Na nas je, da v naši 
okolici najdemo (opazimo) ranljive občane, ter jih povabimo 
in spodbudimo za udeležbo na  delavnicah. Prav tako bi za 
pomoč prosili naše zdravnice in medicinske sestre, da pri 
tem pomagajo, saj imajo največ stika s pacienti z različnimi 
težavami. 
Na podlagi prikazanih zaskrbljujočih statističnih podatkov bi 
želela, da se naredi vse, kar je v naši moči, da se predvideni 
preventivni ukrepi, delavnice, psihološka podpora, cepljenje 
proti klopnemu meningitisu v ZP Vransko ter možnost boljše 
pitne vode, v najboljši meri realizirajo. 
 
Župan je povedal, da je koordinatorica omenjenega projekta 
za območje občine Vransko že stopila v kontakt z občinsko 
upravo. Za izvajanje delavnic sta  na voljo  brezplačna 
uporaba sejne sobe občine, na naslovu Vransko 130C in 
brezplačna objava na spletnih straneh in v občinskem 
časopisu Informator, kar nakazuje na dobro obveščanje, 
pojavi pa se problem pri udeležencih delavnic, saj teh tako 
rekoč primanjkuje oziroma jih skoraj ni.  
V zvezi z navedbo glede izboljšanja pitne vode na območju 
občine Vransko, je župan dodal, da poziva  Javno 
komunalno podjetje Žalec k pisni obrazložitvi ugotovitev 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zahteva je bila s 
strani župana podana predstavniku Javnega komunalnega 
podjetje Žalec, že na sami seji, povedal je tudi, da glede na 
podatke in analize komunalnega podjetja, voda v občini 
Vransko ni slaba. 
 
 Kako daleč je projekt »Izgradnja avtobusnih postajališč in 
prehoda za pešce Brode«? 
 
Župan je odgovoril, da so projekti izdelani, v kratkem bo 
sklican tudi sestanek na Direkciji RS za ceste v Ljubljani. Na 
direkciji je bilo  predhodno povedano, da bo potrebno, zaradi 
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krčenja projekta oziroma zaradi ne/pridobitve soglasij za 
izgradnjo avtobusnih postajališč, narediti spremembo 
projektne naloge. Potrjen  pa je projekt za izgradnjo prehoda 
za pešce z javno razsvetljavo, ki naj bi bil tudi realiziran. 
 
b) Breda Čvan 
 
Podala je pisna vprašanja, predloge in zahvalo, kot sledi: 
 
 Vprašanja: 
1. V Vindiji so občani sami kupili defibrillator. Zanima jih, če 
je kakšna možnost, da bi nove baterije, ko bo potrebno (rok 
uporabe 3 leta), donirala Občina Vransko? 
2. Kdaj se pričakuje pričetek del – križišče za Vindijo? 
3. Ali je v sklopu obnove regionalne ceste Šentrupert – 
Vransko predvidena kolesarska steza od Kaple do 
Vranskega? 
 
Župan je podal naslednje odgovore: 
1. Vsi defibrilatorji, ki so nameščeni v občini, so zajeti v 
sistem prvih posredovalcev. Občina zagotavlja denar za 
tekoče servisiranje in vzdrževanje defibrilatorjev. V teku je 
dogovor, da se bo defibrilator v Vindiji, ki je bil kupljen s 
prispevki občanov, dal v upravljanje PGD Prekopa, Stopnik, 
Čeplje, saj bo tako vzdrževanje  defibrilatorja in nabava 
potrebnega material (baterije, elektrode, itd), veliko lažja.  
2. V zvezi z izgradnjo križišča za Vindijo je povedal, da je bila 
zadeva obravnavana na Odboru za infrastrukturo v 
Državnem zboru. Za enkrat projekt za izgradnjo križišča ni 
uvrščen v Načrtu razvojnih programov oziroma v Rebalans 
državnega proračuna  za leto 2019, potrebno bo počakati do 
končane priprave rebalansa. 
3. Za gradnjo kolesarskih poti so projekti že pripravljeni in 
tudi poti so že začrtane, kar je tudi zapisano v Sporazumu za 
razvoj regij. Občina Vransko spada v pododsek Šempeter-
Vransko. Projekt za izgradnjo kolesarskih poti je eden izmed 
projektov, ki so se pripravljali  kar okoli pet let, uvrščeni v 
sporazum, pa so bili šele v mesecu juniju v lanskem letu, po 
podpisu ministra. Občina Vransko sodeluje v skladu s 
podpisanim sporazumom v treh projektih in sicer: Ureditev 
državnih kolesarskih poti (DKP) v savinjski regiji, Izgradnja 
infrastrukture za kvalitetno vodo oskrbo v savinjski regiji in 
Izgradnja komunalne infrastrukture za območje poslovne 
cone ČE020-4/1 Čeplje-Poligon. Z deli za projekt »Izgradnja 
komunalne infrastrukture za območje poslovne cone ČE020-
4/1 Čeplje-Poligon«, se naj bi pričelo že meseca junija v 
letošnjem letu, tudi  gradbeno dovoljenje je že pridobljeno. 
 
 Predlogi: 
1.Nakup vsaj kakšnega igrala za igrišče v Prekopi; 
2.Postavitev ogledala v križišču pri Marku Groblarju, Čeplje 
33; 
3.Postavitev ležečega policaja na cesti Jevše – Prekopa, v 
bližini hišne številke Prekopa 51a – umiritev prometa. 
 
Župan je podal naslednje odgovore: 
1. Povedal je, da je igrišče v Prekopi v  upravljanju PGD 
Prekopa, Stopnik, Čeplje. V okviru proračunskih sredstev 
katere občina vsako leto v skladu s  programom športa 
namenja za urejanje zunanjih površin, je bilo za to igrišče 
nabavljeno vse kar je bilo potrebno. Nazadnje so se nabavili 
goli in koši. V primeru, da upravljavec želi še kaj, bo 
potrebno počakati na razpoložljiva sredstva. 
2. Ogledalo se bo  postavilo. Pobuda bo prenesena  
koncesionarju za vzdrževanje cest v občini. 

3. Župan je predlagal, da se s predlogom počaka do 
konstituiranja vaških odborov, saj  po tej cesti  v veliki meri 
poteka promet s kmetijsko mehanizacijo, postavite hitrostniih 
ovir pa bi lahko v tem primeru predstavljala težavo, zato bi 
bilo prav, da svoje mnenje podajo prebivalci tega dela občine 
oziroma Vaški odbor Prekopa. 
 
 Zahvala:  
G. županu in Občini Vransko iskrena  zahvala, ker šolski 
kombi vozi otroke v Vindijo in jih ne pusti ob glavni cesti. 
 
c) Kristina Bogataj 
 
 Postavila je vprašanje glede suhega zadrževalnika, če so 
že znane kakšne novosti, predvsem se pojavi težava v 
primeru, ko želijo lastniki zemljišč ob Merniščici pridobiti 
dovoljenje za gradnjo. 
 
Župan je povedal, da je suhi zadrževalnik uvrščen v Načrt 
razvojnih programov v Rebalans državnega proračuna za 
leto 2019, kar pomeni za občino določeno vsoto 
sofinanciranja. S strani občine bo potrebno financirati dva 
vstopa in sicer most pri Podgradu in most pri stanovanjskem 
objektu Novak. Za most pri Podgradu je projekt že 
pripravljen, za drugi most pri stanovanjskem objektu Novak, 
je potrebno projekt še izdelati. V mesecu februarju, 
natančneje  21. 2. 2019 je pri pristojnem ministru dogovorjen 
sestanek, na katerem bo med drugim izpostavljena tudi  
problematika suhega zadrževalnika in okoljevarstvenega 
dovoljenja (GLOBAL AVTO d.o.o.). 
 
 Ali obstaja kakršnakoli možnost za ureditev umiritve 
prometa na cestnem odseku v delu med cerkvijo in veroučno 
učilnico, saj se tam po končanju verouka zadržuje večje 
število otrok? 
 
Župan je povedal, da je cesta v tem delu zelo ozka, novi 
lastnik zapuščene hiše, ki se nahaja v tem delu trga, je že 
podal soglasje za širitev cestišča. Ta cesta drugače 
predstavlja tudi dovoz do Kmetijske zadruge in dovoz za 
urgentna vozila in dovoz do stavb , ki so v lasti Inde d.d.v 
stečaju, za katere se je pojavil kupec, kar posledično pomeni 
povečanje prometa po tej cesti. 
 
 Kako daleč je občina z izplačevanjem kredita za 
Večnamensko športno dvorano Vransko? 
 
Župan je odgovoril, da bo kredit poplačan v leto 2027, vsako 
leto občina plača 140.000 € glavnice, obresti, pa so zardi 
zelo nizkega EURIBORA minimalne. 
 
 Ali je predvidena kakšna širitev dejavnosti izven športne 
dvorane na zunanje območje? 
 
Župan je povedal, da  bo najbrž potrebno narediti korak  v to 
smer, ko se bo pojavila potreba po širitvi vrtca, drugače je za 
področje športnega parka Videm že izdelana idejna zasnova, 
katero je sofinancirala Nogometna zveza Slovenije. Občina 
je v letu 2011 pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo še 
ene in pol igralnice in ko bo prišlo do pričetka del, bo 
potrebno rešiti problem koriščenja prostorov vrtca, katere  
sedaj uporabljajo športniki. 
 
č) Rafael Novak 
 
 Kaj je novega v zevzi z dokončanjem naselja Sončni vrtovi 
v Brodeh? 
 
Župan je povedal, da ja zadeva v zasebni lasti, naj bi pa 
DUTB (slaba banka) prodajala delež podjetja Gradis skupine 
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G-v stečaju, kupec naj bi bil dosedanji manjšinski lastnik, ki 
je zagotovil, da naj bi takoj po odkupu deleža projekt tudi 
dokončal. Občina žal v tej zadevi nima nobenih pristojnosti. 
 
d) Danilo Štante 
 
 Kako je z Inde d.d.- v stečaju ali je zadeva prodana ali ne? 
 
Župan je povedal, da je v naslednjem tednu na občini 
organiziran sestanek s stečajno upraviteljico in kupcem, ker 
je potrebno urediti še določene relacije, kot je cesta čez 
most, parkirišče in cesto, ki poteka do stanovanjskega 
objekta Pristolič in je predmet kategorizacije cest. Kupec je 
znan, to  je podjetje Bijol, d.o.o., ki ima namen bivši upravni 
objekt Inde spremeniti v večstanovanjski objekt, v proizvodni 
hali, ki je na desni strani, pa ima namen organizirati 
proizvodnjo. 
 
 Ali je na cesti oziroma križišču pri cerkvi možno postaviti 
cestno ogledalo? 
 
Župan je odgovoril, da je zadeva že bila obravnavana, tudi s 
strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem  prometu. 
Odločeno je bilo, da se postavi znak STOP, ki pomeni, da 
mora voznik ustaviti in pogledati, če je nadaljevanje vožnje 
varno, kar je po mnenju članov Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu veliko bolj varno kot samo prometno 
ogledalo.  
 
e) Peter Reberšek 
 
 Kakšni so načrti občine za širjenje pogrebnih storitev? 
 
Župan je odgovoril, da občina v zvezi s tem nima nobenih 
načrtov. 
 
 Ali obstaja možnost, da se na pokopališču uredi prostor na 
katerem bi se lahko opravil raztros pepela in kakšni bi bili 
stroški? 
 
Župan je odgovoril, da je priprava prostora za ta namen v 
načrtu oziroma, je načrt že izdelan, v kolikor bodo dopuščale 
finančne možnosti bo tudi realiziran, kdaj bo to možno, 
trenutno ni mogoče povedati. 
 
 Ali obstaja možnost sanacije razpoke na cestišče na relaciji 
Brode-Selo je, kjer iz cestišča teče podzemna voda, v 
zimskih mesecih ta voda zamrzne in tako obstaja nevarnost 
za voznike in kakšni bi bili stroški v primeru sanacije? 
 
Župan je odgovoril, da so vse ceste dane v vzdrževanje 
Energetiki Projekt, d.o.o., ki v skladu z koncesijsko pogodbo  
izvaja vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in javnih površin, 
med drugim vzdržujejo tudi to cesto, tako, da se sproti krpajo 
udarne jame, za celostno sanacijo trenutno občina žal nima  
denarja. V zvezi s stroški sanacije je župan povedal, da je 
najprej potrebno opraviti popis del, ki ga opravi pristojen 
strokovnjak, nato je potrebno dobiti še izvajalca del. 
 
f) Brigita Gosak 
 
 Kako poteka izvajanje del na projektu »Grofice« v Čepljah 
in kakšen je načrt za izgradnjo naslednjih pet stanovanjskih 
objektov ter kako kaže z nakupom oziroma prodajo 
stanovanj? 
 
Župan je povedal, da naj bi bila stanovanja razprodana, dela 
potekajo v skladu z gradbenim dovoljenjem.  
 

 Podala je pobudo, da se na javni poti od stanovanjskega 
objekta Čeplje 2 do stanovanjskega objekta Čeplje 3, postavi 
ovira za umirajanje prometa na cestišču, saj v tem delu 
veliko malih otrok. 
 
Župan je povedal, da je v tem delu cestišče zelo ozko, z 
obvladovanjem hitrosti se pojavljao težave na 
celotnemobmočju občine, ne samo v tem delu. Župan je 
predlagal, da člani  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu opravijo ogled. 
 
g) Adrijana Ferme 
 
- Ali je cesta Ločica-Zaplanina-Limovce oziroma del ceste na  
odseku v spodnji Zaplanini (od Dobrška), kjer je udor, v 
načrtu za sanacijo? 
 
Župan je odgovoril, da sta v tem delu dva udora, ki sta oba v 
prioritetah za sanacijo. Za udor (Kralj) je že pripravljen 
projekt, kdaj bo zagotovljen denar s strani države se še pa 
trenutno ne ve. 
 
 Kdaj se bo uredila ograja ob cesti za spodnje Limovce? 
 
Župan je povedal, da se bo ograja uredila, takoj ko bo to 
mogoče. 
 
 Kdaj se bo opravila sanacija udora na JP 490202 Ločica-
Črni Vrh-Zahomce? 
 
Župan je odgovoril, da se trenutno ne da izvajati del z 
asfaltno maso, ko se bodo ta dela pričela izvajati, se bo tudi 
ta udor saniral. 
 
 Kaj je delo pregledeniške službe, kdo čisti kanale in 
propuste na lokalnih cestah ter javnih poteh in zakaj morajo 
vaščani ta dela opravljati sami? 
 
Župan je odgovoril, da je delo preglednika zapisano v 
pravilniku o vzdrževanju cest. Cesta na Limovcah spada v 
kategorijo pregledov enkrat mesečno, drugače se lokalne 
ceste pregledujejo enkrat tedensko in zbirne krajevne ceste 
dvakrat tedensko. Povedal je, da je bilo čiščenje kanalov in 
propustov opravljeno že vsaj dvakrat, problem se pojavi ker 
se v tem delu kanali in propusti namerno zasujejo in zato ne 
morejo služiti svojemu namenu, za kar obstaja tudi 
fotodokumentacija. V primeru ponovnega zasutja propustov 
in odtočnih cevi, se bo spet opravil pregled s 
koncesionarjem.  
 
Gospa Fermetova je še dodala, da je težava pri njihovem 
stanovanjskem objektu, kjer poteka odtok, ki je speljan pod 
cesto do starejše stanovansjke hiše in  ni v njihovi  lasti. V 
delu kjer se odtok konča je ta zamašen, čiščenje, pa naj bi 
opravili gasilci.  
 
Župan je odgovoril, da navedbe, da koncesionar naj ne bi 
opravljal svojega dela na tem delu ceste ni resničen, o tem je 
potekal že tudi pogovor s predsednikom vaškage odbora. 
Občina se v primerih, ko se čiščenje propustov in kanalov s 
strani občanov ne dovoli, poslužuje storitev medobčinske 
inšpekcije. V tem času se je ista preblematika pokazala tudi 
na cesti Prapreče-Vologa, kjer je ogled opravil inšpektor, ki je 
ustrezno ukrepal. 
 
h) Sonja Cencelj 
 
 Ali je bila pobuda za postavitev prometnega ogledala javni 
poti 992501 Prepreče-Merinca pri hišni številki Jeronim 57 
(Petek), že relaizirana? 
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Župan je odgovoril, da Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu pobude še ni obravnaval. 
 
 Kako daleč je projekt gradnje nove transformatorske 
postaje za električno energijo v Malih Praprečah? 
 
Župan je povedal, da je bilo s strani občine že pred časom 
podano soglasje k projektu, poslanih je bilo tud več pozivov 
na Elektro Celje,d.d., žal pa na izvajanje del občina nima 
vpliva. 
 
 Kdaj se bo uredil udor na cestišču na relaciji Merinca-
Prosivnik? 
 
Župan je povedal, da ko se bodo pričela dela z asfaltno 
maso, se bo uerdil tudi ta udor. 
 
i) Jože Matko 
  
 Kdaj se bo pričelo z deli na cesti Brode-Tešova? 
 
Župan je odgovoril, da so proračunska sredstva za sanacijo 
cest, za leto 2019 že porabljena, tako, da razen manjkajočih 
del na cesti Parpreče- Lipa se sanacijskih del na dugih 
cestah ne bo opravljalo, saj ni razpoložljivih sredstev. 
 
j) Marjan Pečovnik 
 
 Podal je pobudo za priklop svetilk za javno razsvetljavo pri 
Podgozdu. 
 
Župan je povedal, da so se pri izvedbi del pojavile težave, ko 
bodo te odpravljene se bodo  dela dokončala. 
 
K točki 3 Obravnava Okoljevarstvenega dovoljenja, 
GLOBAL AVTO,  d.o.o. Vransko 57, 3305 Vransko 
 
Župan je po uvodni obrazložitvi besedo podal Rozaliji Ciglar, 
ki je zadevo podrobneje predstavila. Po obrazložitvi je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 17 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z 
Okoljevarstvenim dovoljenjem  št. 35472-37/2016-29 z 
dne 7.12.2018 , ki ga je Ministrstvo RS za okolje in 
prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana 
izdalo upravljavcu GLOBAL AVTO d.o.o. Zgornji Prhovec 
7, in pritožbo Občine Vransko z dne 20.12.2018  ter  
pooblastil župana in občinsko upravo, da uporabi vsa 
pravna sredstva za razveljavitev omenjenega 
okoljevarstvenega dovoljenja za razgradnjo izrabljenih 
vozil in predelavo nevarnih odpadkov. 
 
K točki 4 Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine 
Vransko, 1. obravnava 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev ter predal besedo 
predstavniku podjetja LOCUS, d .o.o. Urošu Krašku, ki je 
zadevo podrobneje predstavil, nato je odprl razpravo v kateri 
je sodelovala Adrijan Ferme. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o kategorizaciji občinskih cest 
občine Vransko v prvi obravnavi: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 18 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest občine Vransko v prvem 
branju ter ga pošlje v 30 dnevno javno obravnavo na 
krajevno običajen način, v času od 6.2.2019 do 8.3.2019. 
 
Župan je predlagal da se točke obravnavajo kot sledi: 
 
K točki 10 Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na 
domu, z veljavnostjo od 01.03.2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan in predal besedo 
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je 
zadevo podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v 
kateri so sodelovali Kristina Bogataj, Sonja Cencelj, Matko 
Jože in Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o sklepa za izdajo soglasja k ceni 
storitve pomoč na domu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 19 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni 
storitve v višini 18,78 EUR. Subvencija občine znaša 
13,42 EUR, cena za uporabnike storitve znaša 5,35 EUR 
na uro.  
Cena velja od 1.3.2019 dalje. 
 
K točki 12 Sprememba cene toplih obrokov za socialno 
ogrožene občane Občine Vransko za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal župan, ter  predal besedo 
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je 
zadevo podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v 
kateri so sodelovali Peter Reberšek, Jože Matko in Rafael 
Novak. 
Sledilo je glasovanje o sklepa o spremembi cene toplih 
obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko za 
leto 2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 20 
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni 
storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za 
socialno ogrožene občane občine Vransko« v višini 2,80 
EUR. Cena velja od 1. 1. 2019 dalje.  
 
K točki 7 Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil 
in počitniških rezervacij v vrtcih na območju občine 
Vransko. 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, ter predal besedo 
ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki je zadevo 
podrobneje razložila, nato je odprl razprav kateri so 
sodelovali Adrijana Ferme, Jože Matko, Brigita Gosak, Peter 
Reberšek, Sonja Cencelj in Rafael Novak. 
Sledilo ja glasovanje o sklepa o spremembi Sklepa o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniških rezervacij v vrtcih na območju 
občine Vransko: 2 glasova ZA, 9 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil predlog sklepa o povišanju 
cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju 
občine Vransko v višini 8,5 % zavrnjen. 
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K točki 6 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 
 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o., Igorju Glušiču, ki je podrobneje 
obrazložil oba elaborata in predloge sklepov. Po končani 
obrazložitvi je župan odprl razprav v kateri so sodelovali 
Peter Reberšek, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Sonja 
Cencelj in Adrijana Ferme. 
Sledilo o glasovanje o potrditvi Elaboratov o oblikovanju cen 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode ter potrditvi predloga 
sklepov za potrditev cen komunalnih storitev: 9 glasov ZA, 2 
glasova PROTI 
 
Župan je ugotovil, da so  bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep št. 21 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Vransko, št. 21-2015/21012019, z dne 21.01.2019. 
 
Sklep št. 22 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje ceno storitve 
oskrbe s pitno vodo (potrjena cena), ki je sestavljena iz: 
 
a) omrežnine za oskrbo s pitno vodo, določene glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, 
v naslednji višini: 

 

Zap. Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(€/mesec/vodomer) 
št. vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 5,6720 € 6,2108 € 
2 20 < DN < 40 3 17,0160 € 18,6325 € 
3 40 ≤ DN < 50 10 56,7200 € 62,1084 € 
4 50 ≤ DN < 65 15 85,0800 € 93,1626 € 
5 65 ≤ DN < 80 30 170,1600 € 186,3252 € 
6 80 ≤ DN < 100 50 283,6000 € 310,5420 € 
7 100 ≤ DN < 150 100 567,2000 € 621,0840 € 
8 150 ≤ DN 200 1.134,4000 € 1.242,1680 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
b) vodarine (enota mere: dobavljena pitna voda ali 
normirana poraba pitne vode v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 
št. opravljanja dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5500 € 0,6023 € 
 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
Sklep št. 23 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje ceno storitve 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (potrjena cena), ki je sestavljena iz: 
 
a) omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 
 
 

Zap. Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(€/mesec/vodomer) 
št. vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 6,6712 € 7,3050 € 
2 20 < DN < 40 3 20,0136 € 21,9149 € 
3 40 ≤ DN < 50 10 66,7120 € 73,0496 € 
4 50 ≤ DN < 65 15 100,0680 € 109,5745 € 
5 65 ≤ DN < 80 30 200,1360 € 219,1489 € 
6 80 ≤ DN < 100 50 333,5600 € 365,2482 € 
7 100 ≤ DN < 150 100 667,1200 € 730,4964 € 
8 150 ≤ DN 200 1.334,2400 € 1.460,9928 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
b) omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

Zap. Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(€/mesec/vodomer) 

št. vodomera omrežnine Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 DN ≤ 20 1 3,0319 € 3,3199 € 
2 20 < DN < 40 3 9,0957 € 9,9598 € 
3 40 ≤ DN < 50 10 30,3190 € 33,1993 € 
4 50 ≤ DN < 65 15 45,4785 € 49,7990 € 
5 65 ≤ DN < 80 30 90,9570 € 99,5979 € 
6 80 ≤ DN < 100 50 151,5950 € 165,9965 € 
7 100 ≤ DN < 150 100 303,1900 € 331,9931 € 
8 150 ≤ DN 200 606,3800 € 663,9861 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
c) cene storitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 

št. 
opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 
Odvajanje 
komunalne in 
padavinske 
odpadne vode 0,4677 € 0,5121 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
d) cene storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno 
napravo v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 

št. 
opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 
Čiščenje 
komunalne in 
padavinske 
odpadne vode 0,7075 € 0,7747 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
e) cene storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami( enota mere: 
dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno 
greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno 
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čistilno napravo v m3) 
 

Zap. Vrsta Cena (€/m3) 

št. 
opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 

Storitve, 
povezane z 
greznicami in 
MKČN 0,5565 € 0,6094 € 

 
Cena se uporablja od 1. marca 2019 dalje. 
 
Sklep št. 24 
Občinski svet Občine Vransko potrdi, da se sprejete 
cene objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o.. 
 
K točki 5 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini 
Vransko, 1. obravnava 
 
Župan je podal obrazložitev ter odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Brigita Gosak in Peter Reberšek. 
Sledilo ja glasovanje o Odloku o podelitvi koncesije za 
izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v 
Občini Vransko v prvi obravnavi: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 25 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina v Občini Vransko, v prvi obravnavi in ga posreduje 
v 30-dnevno javno obravnavo. 
 
K točki 8 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o  Sklepu o povprečni gradbeni ceni in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 26 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
občine Vransko za leto 2019. 
K točki 9 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o sklepu o vrednosti točke za določitev 
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko za leto 2019: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 27 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za območje občine 
Vransko za leto 2019. 
 
K točki 11 Soglasje k sprejemu prečiščenega besedila 
Statuta ZD«dr. Jožeta Potrate« Žalec 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o soglasju k sprejemu prečiščenega 
besedila Statuta ZD«dr. Jožeta Potrate« Žalec: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 28 
Občinski svet Občine Vransko podaja soglasje k 
sprejemu prečiščenega besedila Statuta ZD «dr. Jožeta 
Potrate« Žalec v predloženem besedilu. 
 
K točki 13 Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Peter 
Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 29 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dopolnitev 
Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
K točki 14 Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih 
programov za obdobje od 2019 do 2022 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri so sodelovali Jože Matko, Sonja Cencelj in 
Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o spremembah in dopolnitvi načrta 
razvojnih programov za obdobje od 2019 do 2022: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 30 
Občinski svet Občine Vransko potrdi spremembe in 
dopolnitev Načrta razvojnih programov za obdobje od 
2019 do 2022 v predloženem besedilu. 
 
K točki 15 Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov Občine Vransko 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v 
kateri sta sodelovala Jože Matko in Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje od dopolnitvi Pravilnika o plačah in 
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 
Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 31 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in 
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članov drugih občinskih organov Občine Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 16 Imenovanje članov nadzornega odbora, 
članov stalnih delovnih teles občinskega sveta in 
predstavnika Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  
Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in povedal, da bo na 
podlagi zahteve svetniške skupine NSi glasovanje o 
imenovanju članov nadzornega odbora, članov stalnih 
delovnih teles občinskega sveta in predstavnika Občine 
Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  Centra za socialno delo 
Savinjsko-Šaleška potekalo tajno ter predlagal svetnikom, da 
podajo predloge za sestavo tri (3) članske komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja. 
 
Svetniki so predlagali sestavo tri (3) članske komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja v naslednji sestavi: 
1. Brigita Gosak, predsednica 
2. Nataša Juhart, članica 
3. Breda Čvan, članica 
 
Sledilo je glasovanje o imenovanju tri (3) članske komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja v naslednji sestavi: 
1. Brigita Gosak, predsednica 
2. Nataša Juhart, članica 
3. Breda Čvan, članica 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 32 
Občinski svet imenuje tri (3) članske komisije za izvedbo 
tajnega glasovanja v naslednji sestavi: 
1. Brigita Gosak, predsednica 
2. Nataša Juhart, članica 
3. Breda Čvan, članica 
 
Sledilo je tajno glasovanje, ki je potekalo od 23.20 do 24.00. 
 
Potrjeni so bili člani nadzornega odbora, članov stalnih 
delovnih teles občinskega sveta in predstavnika Občine 
Vransko v Svetu lokalnih skupnosti  Centra za socialno 
delo Savinjsko-Šaleška, kot sledi (glej zapisnik o izvedbi 
tajnega glasovanja): 
 
Sklep št. 33 
Občinski svet Občine Vransko imenuje Nadzorni odbor 
Občine Vransko v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka 

1. OO NSi Vransko DOLAR Karmen  

2. OO NSi Vransko KROPIVŠEK Simona 

3. OO NSi Vransko LENCL Janez 

 
Sklep št. 34 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti  v 
sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 
 

ŠTANTE Danilo član 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

BOGATAJ 
Kristina 

članica 
občinskega 
sveta 

3. OO SDS 
Vransko 

ČVAN Breda članica 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

JERMAN Valerija zunanja 
članica 

5. OO NSi 
Vransko 

PODBREGAR 
Damijana 

zunanja 
članica 

 
 
Sklep št. 35 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 

NOVAK Rafael  član 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

ŠTANTE Danilo  član 
občinskega 
sveta 

3. OO SDS 
Vransko 

REBERŠEK 
Peter 

član 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

SKOK 
LEBENIČNIK 
Polona 

zunanja 
članica 

5. OO NSi 
Vransko 

ARH Petra zunanja 
članica 

 
 
Sklep št. 36 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 

CENCELJ Sonja   članica 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

FERME Adrijana  članica 
občinskega 
sveta 

3. OO NSi 
Vransko 

MATKO Jože član 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

PEČOVNIK 
Janko 

zunanji član 

5. OO NSi 
Vransko 

UČAKAR Rafael zunanja 
član 
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Sklep št. 37 
Občinski svet Občine Vransko imenuje odbor za 
kmetijstvo v sestavi: 
 
Zap. 
št. 

Predlagatelj Kandidat/-ka Opomba 

1. OO NSi 
Vransko 

CENCELJ 
Sonja  

članica 
občinskega 
sveta 

2. OO NSi 
Vransko 

FERME 
Adrijana  

članica 
občinskega 
sveta 

3. OO NSi 
Vransko 

NOVAK Rafael član 
občinskega 
sveta 

4. OO NSi 
Vransko 

URANKAR 
Nataša 

zunanja 
članica 

5. OO NSi 
Vransko 

KOKOVNIK 
Ivan 

zunanji član 

 
 
Sklep št. 38 
Občinski svet Občine Vransko imenuje za predstavnico 
Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška, Ano Grašinar, Vologa 
10, 3305 Vransko. 
 
 
11. Razno: 
/ 
 
Seja je bila zaključena ob 00.15 
 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 5. 2. 2019 

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

 
 
 
6. Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 26.2.2019, 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 130C. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Peter Reberšek, Danilo 
Štante, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Breda Čvan, Marjan 
Pečovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Nataša Juhart, 
Adrijana Ferme in Brigita Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: župan Franc Sušnik in  Mateja Godler 
- ostali prisotni: OŠ Vransko Tabor, Majda Pikl 
- mediji: VTV, Ksenija Rozman 
 
 

Dnevni red: 
1. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških 
rezervacij v vrtcih na območju občine Vransko 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
Kristini Bogataj, predsednici Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti  in Majdi Pikl, ravnateljici 
Osnovne šole Vransko-Tabor. Po končanih obrazložitvah je 
odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter Reberšek, Kristina 
Bogataj in Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o spremembi Sklepa o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniških rezervacij v vrtcih na območju 
občine Vransko: 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 39:          
Občinski svet Občine Vransko potrdi Predlog za 
spremembo ekonomske cene programov v Vrtcu 
Vransko, kot sledi: 
- za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let)        441,05 
EUR, 
- za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)        411,78 
EUR. 
 
Cene pričnejo veljati s 1.3.2019. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 
 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 26. 2. 2019 

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

 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


