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VSEBINA

OBVEZNO RAZLAGO
četrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

1. OBVEZNA RAZLAGA četrtega odstavka poglavja 2.5.6
4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Vransko

1. člen
(predmet obvezne razlage)

AKTI

JAVNI RAZPISI
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2020
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo
v Občini Vransko v letu 2020
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 38/08 in spremembe) v 4. členu, poglavju
2.5.6 Izjemno umeščanje objektov in ureditev izven naselij
med drugim določa pogoje za načrtovanje posameznih
posegov v prostor izven opredeljenih območij stavbnih
zemljišč.
Predmet te obvezne razlage je utemeljitev umestitve
»priključka« na prenosni plinovod M2 Rogatec-Vodice za
potrebe priključitve distribucijskega sistema zemeljskega
plina za območje Občine Vransko na območje kmetijskih
zemljišč.
2. člen
(obvezna razlaga)

JAVNI POZIVI
5. JAVNI POZIV k posredovanju predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2019

Občinski svet Občine Vransko sprejme obvezno razlago, ki
se glasi:

ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 8. redne seje občinskega sveta
7. ZAPISNIK 2. izredne seje občinskega sveta

AKTI
1. Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 2.5.6
4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Vransko
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 70. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99,
42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 9. redni seji
dne 18. 2. 2020 sprejel

1|S tr a n

»"Priključek" pomeni plinovod ali del plinovoda, vključno s
potrebnimi zgradbami in opremo merilno-regulacijske postaje
ali merilne postaje ter sistemom povezanih naprav, ki je
namenjen povezavi prenosnega sistema in odjemnega
mesta oziroma distribucijskega sistema.
Merilno-regulacijska postaja za zemeljski plin je del
plinovodne infrastrukture, kjer se izmeri predana količina
zemeljskega plina za enega ali več odjemalcev in je
opremljena z napravami ter opremo za čiščenje, merjenje in
regulacijo pretoka in tlaka ter merjenje temperature
zemeljskega plina; sestavljena je iz vstopnega in izstopnega
plinovoda, do ločitvenih zapornih elementov in opreme, ki se
uporablja za regulacijo tlaka plina in zaščito pred
preseganjem nastavljenega tlaka plina v nadzorovanem
procesu, kjer se izmeri predana količina zemeljskega plina
za enega ali več odjemalcev (v nadaljevanju obvezne
razlage: MRP).
MRP je predvidena za potrebe priključitve distribucijskega
sistema zemeljskega plina. Pri načrtovanju, graditvi, zagonu
ter obratovanju merilnih, regulacijskih in merilno‑regulacijskih
postaj je treba upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim
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tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih
njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10, 45/11 in
17/14 – EZ-1).
Na izstopni strani MRP je predvidena priključitev
distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju
obvezne razlage: DSZP). DSZP je predviden na območju
Občine Vransko, v prvi fazi na območju poslovne cone
Čeplje ter od poslovne cone Čeplje do naselja Vransko. Pri
načrtovanju, graditvi, zagonu, obratovanju ter vzdrževanju
DSZP je potrebno upoštevati veljavne predpise.
Zaradi navedene narave dejavnosti, ki jo predstavlja MRP,
so na podlagi četrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. člena, v
povezavi z 9. členom Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in
spremembe) in točko l) 3.č člena Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) izpolnjeni
pogoji za umestitev MRP izven območja stavbnih zemljišč, tj.
na območje kmetijskih zemljišč.«
3. člen
(začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 350-01/2020
Vransko, 18. 2. 2020

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

JAVNI RAZPISI

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-razpisinarocila-in-objave/
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in
dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz občine Vransko s njihovimi
podpisi,
– 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 2020«,
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2020.

2. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2020
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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva
v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa

6. Rok za objavo izida javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedeno 31. 3. 2020. 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: 4302-01/2020-04
Vransko, 28. 2. 2020

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2020.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti,
izvedene v letu 2020.
2. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2020 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
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3. Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo
v Občini Vransko v letu 2020
Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne
objave Občine Vransko, št. 62/2016), 7. 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
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne
objave Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo
v Občini Vransko v letu 2020
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1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in
vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50
populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo na območju Občine Vransko v letu 2020.

- ob zagonu MKČN ali hišnega črpališča mora biti
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca
GJS;
- MKČN in hišno črpališče morata imeti pridobljeno
pozitivno oceno obratovanja izvajalca GJS.

2. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali
skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto
2020 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih
črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016
Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom).

Omejitve za sofinanciranje MKČN ali hišnega črpališča so:
- upravičenci, ki bodo za več objektov oziroma več
stanovanjskih ali gospodarskih enot (v primeru
večstanovanjskega objekta ali objekta z več
gospodarskimi enotami) postavili skupno MKČN ali
črpališče, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor
vseh uporabnikov MKČN ali črpališča, ki ni časovno
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje
MKČN ali črpališča ter sklenjeno pogodbo med
upravljavcem in uporabniki;
- v primeru povezovanja več lastnikov stanovanjskih ali
gospodarskih objektov oziroma lastnikov stanovanjskih
enot v večstanovanjskem objektu ali v objektu z več
gospodarskimi enotami, ki se priključujejo na skupno
MKČN ali hišno črpališče, morajo le-ti podpisati
medsebojni dogovor vseh uporabnikov, s katerim
določijo skupnega zastopnika, ki v njihovem imenu
poda skupno vlogo za dodelitev sredstev;
- za posamezno MKČN ali hišno črpališče je možno
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se
dodeljujejo po Pravilniku o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno
kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 62/2016) le enkrat;
- investitor, ki ni hotel podpisati služnostne pogodbe za
izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, ne more
prejeti sredstev za sofinanciranje MKČN ali hišnega
črpališča;
- investitor ne sme pridobiti sredstev za sofinanciranje iz
drugih javnih virov;
- ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko
hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena stanovanjska
enota predstavlja eno stanovanje.

3. Upravičenci
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje
MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih
objektov na območju Občine Vransko, ki imajo stalno
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo:
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi
nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;
- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje
hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki
obstoječih objektov na območju Občine Vransko, ki se
priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno
prebivališče na območju Občine Vransko ter se nahajajo
znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna
izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN,
gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen
strošek.
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna za postavitev MKČN so upravičeni
stroški iz prvega odstavka tega člena, zmanjšani za višino
komunalnega prispevka, ki bi bil skladno z aktualnim
Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo za območje Občine Vransko (Uradni list RS št 96/09)
odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na
javno kanalizacijsko omrežje.

6. Način in višina sofinanciranja
Upravičencem se sredstva sofinanciranja dodelijo glede na
vrstni red prispelih popolnih vlog, do višine razpoložljivih
sredstev v proračunu Občine Vransko za leto 2020.
V primeru, da na javni razpis prispe več vlog kot je
rezerviranih sredstev za proračunsko leto 2020, se le-te
uvrstijo v proračunsko leto 2021.

Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup
hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z
vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja
hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek.

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posamezne
MKČN za enostanovanjski ali gospodarski objekt znaša do
100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00
EUR.

Upravičeni stroški se dokazujejo s
dobavitelja oziroma izvajalca del.

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje skupne MKČN,
na katero se priključuje več stanovanjskih ali gospodarskih
enot, je do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne
več kot 1.500,00 EUR za prvo enoto in ne več kot 750,00
EUR za vsako naslednjo enoto.

plačanimi

računi

5. Pogoji za sofinanciranje
Splošni pogoji za sofinanciranje izgradnje MKČN in hišnega
črpališča so:
- MKČN ali hišno črpališče in objekt, ki se z njima
opremlja, morata biti postavljena na območju Občine
Vransko;
- objekt, ki se opremlja z MKČN ali s hišnim črpališčem,
mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s
področja gradnje (imeti mora veljavno gradbeno
dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje);
- investitor za MKČN ali hišno črpališče mora biti lastnik
zemljišča, kjer se gradi MKČN ali hišno črpališče,
oziroma mora imeti pridobljeno pravico graditi;
- lokacija MKČN mora omogočati neoviran dostop za
praznjenje izvajalcu GJS;
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Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišnega
črpališča za enostanovanjski objekt znaša 300,00 EUR.
7. Vsebina vloge in rok za oddajo
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko,
Vransko 59, najkasneje do 16. 11. 2020.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje MKČN in črpališč
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2020«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden naslov
vlagatelja.
8. Postopek dodelitve in izplačila sredstev
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo z upravno odločbo
odločila občinska uprava. Po dokončnosti odločbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev bosta upravičenec in Občina Vransko
sklenila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi katere bodo
upravičencu izplačana dodeljena sredstva.
9. Nadzor nad porabo sredstev
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji
najmanj 5 let.
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled
predmeta sofinanciranja.
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V
primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.
10. Objava javnega razpisa in dodatne informacije
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni
deski Občine Vransko.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta:
obcina.vransko@vransko.si)
Številka: 4302-02/2020
Vransko, 28. 2. 2020

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:
- investicije, ki so obvezne po predpisih o vodah;
- investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja,
objektov in naprav;
- investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za
izboljšanje kvalitete vode.
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi
priključki in priključevanjem objektov na omrežje.
2. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje
Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode
so fizične osebe, ki:
- so lastniki zasebnih vodovodov;
- samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo;
- njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju Občine
Vransko;
- nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno
omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih
območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih
programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter
s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij;
- imajo izbranega upravljavca vodovoda, če je ta s
predpisi zahtevan;
- so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po
predpisih o vodah;
- v preteklih 7 letih za isti vodovod niso pridobili sredstev
sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko.
3. Razpoložljiva sredstva
Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v
proračunu Občine Vransko za leto 2020 na razpolago
5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom).
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave
projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov,
stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški
gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave
dotrajanih cevovodov itd. vključno z DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo s
dobavitelja oziroma izvajalca del.

4. Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne
vodovode na območju Občine Vransko v letu 2020
Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 20. in 32. člena Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine
Vransko, št. 14/2011), 7. 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 Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2020 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 91/2019) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode
na območju Občine Vransko v letu 2020
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v
zasebni lasti na območju Občine Vransko, ki jih občani
gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve
oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s
pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.
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plačanimi

računi

5. Način in višina sofinanciranja
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v
višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
1.000,00 EUR na investicijo.
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
se bodo sredstva dodelila glede na vrstni red prispelih
popolnih vlog, do višine razpoložljivih sredstev v proračunu
Občine Vransko za leto 2020.
Upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje,
in se jim sredstva glede na vrstni red prispelih popolnih vlog,
zaradi izčrpanih proračunskih sredstev za leto 2020, ne bodo
dodelila v letu 2020, se bodo sredstva dodelila v letu 2021 iz
sredstev proračuna Občine Vransko za leto 2021.
6. Vsebina vloge in rok za oddajo
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko,
Vransko 59, najkasneje do 16. 11. 2020.
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje zasebnih
vodovodov 2020«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo naveden
naslov vlagatelja.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- kopijo vodnega dovoljenja;
- poročilo oz. opis izvedene investicije;
- dokazila o zaključku investicije (projektna
dokumentacija, uporabno dovoljenje, fotografije …);
- originalne račune;
- dokazila o plačilu računov.
7. Postopek dodelitve in izplačila sredstev
O dodelitvi nepovratnih sredstev bo na podlagi vloge z
upravno odločbo odločila občinska uprava. Po dokončnosti
odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev bosta upravičenec
in Občina Vransko sklenila pogodbo o sofinanciranju, na
podlagi katere bodo upravičencu izplačana dodeljena
nepovratna sredstva.
8. Nadzor nad porabo sredstev
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji
najmanj 5 let.
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko.
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled
predmeta sofinanciranja.
Če je bilo pri nadzoru ugotovljeno, da so bila sredstva
dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v
vlogi, če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena
ali je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe, je prejemnik
sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonitimi
obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev.
V primeru vračanja proračunskih sredstev prejemnik ne more
kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na občinskih
javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh proračunskih let.
9. Objava javnega razpisa in dodatne informacije
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko, na
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni
deski Občine Vransko.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v
občinski upravi Občine Vransko (tel.: 03 703 28 00, e-pošta:
obcina.vransko@vransko.si)
Številka: 4302-03/2020
Vransko, 28. 2. 2020

JAVNI

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

PO ZIVI

5. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2019
Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 64/2017) in 23. 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) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
objavlja

JAVNI POZIV
k posredovanju predlogov za podelitev priznanj
Občine Vransko za leto 2019
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2019:
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 ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana
oseba, katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge
na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki
je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju
občine.
 GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega
ustvarjanja.
 PLAKETA OBČINE VRANSKO
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi
se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in
športnem področju ter za dosežke na drugih področjih.
Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi
uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino
Vransko.
 PRIZNANJE OBČINE VRANSKO
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe
in dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine
Vransko v širšem okolju.
Predlog za imenovanje častnega občana Občine Vransko,
podelitev grba, plakete ali priznanja Občine Vransko mora
vsebovati:
- ime in priimek oz. naziv in naslov predlagatelja;
- datum, ko je bil sprejet sklep o predlogu za podelitev
priznanja;
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma
naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja,
skupnosti, društva;
- utemeljitev predloga.
Utemeljitev predloga mora vsebovati:
a) za posameznika: življenjepis z navedbo že prejetih
občinskih priznanj, s poudarkom na tistih zaslugah,
zaradi katerih se posameznika predlaga za podelitev
občinskega priznanja;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo že prejetih
občinskih priznanj ter utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi
katerih se organizacijo, podjetje, skupnost ali društvo
predlaga za podelitev občinskega priznanja.
Zaželeno je, da je utemeljitev predloga čimbolj izčrpna.
Pisne predloge za podelitev občinskih priznanj z utemeljitvijo
lahko komisiji posredujete do petka, 27. 3. 2020, in sicer po
pošti na naslov: Občina Vransko, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59,
3305 Vransko s pripisom »Predlog – občinska priznanja« ali
na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si z navedbo
zadeve »Predlog – občinska priznanja«.
Številka: 012-01/2020
Vransko, 28. 2. 2020

Predsednica KMVIP
Brigita Gosak l. r.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
ZAPISNIKI
6. Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 10. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 130c.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme,
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik,
Kristina Bogataj, Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak
in Peter Reberšek
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela
Zupančič in Mateja Godler
- ostali prisotni: Zdenko Lesjak, Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Celje
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 11 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil
občinski svet sklepčen.
• 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. 108
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot
sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10. 2019
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 –
druga obravnava in sprejem
4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine
Vransko in Občine Žalec« – druga obravnava in sprejem
5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec –
druga obravnava in sprejem
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga
obravnava in sprejem
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020 obravnava in sprejem
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in
sprejem
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2020 - obravnava
in sprejem
10. Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela,
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta
Potrate« Žalec
11. Razno
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Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10. 2019
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o zapisniku 7. redne seje Občinskega
sveta Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 109
Občinski svet Občine Vransko sprejme zapisnik 7. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10.2019.
Točka 4 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor,
Občine Vransko in Občine Žalec« – druga obravnava in
sprejem
Župan je predal besedo predstavniku Medobčinskega
inšpektorata in redarstva Celje, ki je podal podrobnejšo
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala
Peter Reberšek in Jože Matko. Sledilo je glasovanje o
predlogu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine
Vransko in Občine Žalec«: 10 glasov ZA, 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 110
Občinski svet Občine Vransko v drugi obravnavi
sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne
občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor,
Občine Vransko in Občine Žalec«.
Točka 2 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
a) Sonja Cencelj
Kakšne bo delovni čas ambulante pediatra v Zdravstveni
postaji Vransko?
Župan je povedal, da dogovori z Občino Prebold in Občino
Tabor glede delovanja pediatra še potekajo, ko bodo stvari
dorečene se bo delovni čas tudi objavil.
b) Jože Matko
Kdaj se bo sanirala skalnata brežina ob cesti na Čreto, kjer
je sedaj postavljena delna zapora cestišča?
Župan je povedal, da si je izvajalec del zadevo že pogledal in
bo takoj, ko bo imel čas dela tudi izvedel.
c) Breda Čvan
Podala je pobudi in sicer, da bi v bodoče stavbe v trgu, ki so
kulturnega pomena imele bogatejšo novoletno okrasitev ter,
da bi se tudi v Prekopi na luči javne razsvetljave obesili
novoletni okraski.
Župan je odgovoril, da so te stavbe vsako leto okrašene, se
pa žal, zaradi nastalih finančnih razmer za novoletno
okrasitev vsako leto namenja manj denarja.
V zvezi z montažo novoletnih okraskov v Prekopi, pa je
povedal, da bo občina kupila okraske v kolikor VO Prekopa
izkaže interes, da bo skrbela za montažo in demontažo
okraskov, tako kot je v Brodeh, kjer za to skrbi VO Brode.
č) Nataša Juhart
Vprašala je zakaj javna razsvetljava v enem delu Brodov,
gori tudi ponoči.
Župan je povedal, da naj bi bilo tako dogovorjeno.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
d) Marjan Pečovnik
Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka za
nevarnost na cesti od Brvarja do Učakarja (JP 992 621 TrgGorica-Briše)
Župan je odgovoril, da se bo pobuda posredovala Svetu za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. ki bo zadevo
proučil.
e) Danilo Štante
Postavil je vprašanje glede časa delovanja javne razsvetljave
skozi Videm.
Župan je odgovoril, da se javna razsvetljava ugasne ob 11.
uri zvečer in prižge ob 5. uri zjutraj.
f) Adrijana Ferme
Povedala je, da so občani na območju Limovc zelo
zadovoljni s postavitvijo ograje in sanacijo plazu v Limovcah.
g) Rafael Novak
Postavil je vprašanje kdaj se bo postavila zaščitna ograja na
cesti v Jakov dol.
Župan je povedal, da se bo naročilo izvedlo še letos.
h) Nataša Juhart
Vprašala je ali je kakšna možnost za postavitev javne
razsvetljave v naselju Brode – grič.
Župan je povedal, da trenutno ni finančnih možnosti.
i) Peter Reberšek
Podal je vprašanje kakšna je možnost sanacije ceste od
stanovanjskega objekta Stopnik 1 do mostu na odcepu za
Selski graben?
Župan je povedal, da se bo sanacija udarnih jam naredila.
Trenutno se zaradi močnega deževja v mesecu novembru,
prednostno izvajajo sanacije udarnih jam na makedamskih
cestah.
Točka 3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020
– druga obravnava in sprejem
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je predal besedo
Mihaeli Zupančič, ki je zadevo podrobneje obrazložila. Po
obrazložitvi je odprl razpravo v kateri so sodelovali Peter
Reberšek, Jože Matko in Sonja Cencelj.
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2020: 9 glasov ZA, 2 glasova PROTI
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Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga
obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje predlogu Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 113
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec v predloženem besedilu.
Točka 7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in
sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o povprečni gradbeni
ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 114
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu.
Točka 8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2020 - obravnava in
sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o predlogu
Sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko
za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 111
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
proračunu Občine Vransko za leto 2020 v predloženem
besedilu.

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 115
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu.

Točka 5 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec –
druga obravnava in sprejem

Točka 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2020 - obravnava
in sprejem

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje predlogu Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Rafael Novak. Sledilo je glasovanje o predlogu
Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2020: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 112
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o oskrbi s
pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec v predloženem
besedilu.
Točka 6 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče,
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 116
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini
Vransko za leto 2020 v predloženem besedilu.
Točka 10 Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela,
finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta
Potrate« Žalec

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
sta sodelovala Jože Matko in Sonja Cencelj. Sledilo je
glasovanje o podaji soglasja k drugemu Rebalansu
programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr.
Jožeta Potrate« Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 117
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k drugemu
Rebalansu programa dela, finančnega in kadrovskega
načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec.
Točka 11 Razno
Rafael Novak je podal vprašanje glede poteka javnega
razpisa za dodelitve pomoči in ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v letu 2019.
Župan je povedal, da so vse aktivnost razpisa naravnane
tako, da bo le-ta zaključen v tem proračunskem letu.
Seja je bila zaključena ob 21.15.
Številka: 0320/2019
Vransko, 10. 12. 2019
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v četrtek, 19. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi
Občine Vransko, Vransko 130c.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme,
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan, Kristina Bogataj,
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Peter
Reberšek
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Marjan
Pečovnik
- občinska uprava: Franc Sušnik in Mateja Godler
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil
občinski svet sklepčen.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 10 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot
sledi:
1. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine
Žalec« – HITRI POSTOPEK
Točka 1 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne

8|S tr a n

občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine
Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in
Občine Žalec« – HITRI POSTOPEK
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
so sodelovali svetniki Jože Matko, Adrijana Ferme, Breda
Čvan, Brigita Gosak in Peter Reberšek.
1. Sledilo je glasovanje o seznanitvi Občinskega sveta, da
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje,
Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine
Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in
Občine Žalec, ki ga je sprejel na 8. redni seji dne 10. 12.
2019, ni bil sprejet na Občinskem svetu Občine Prebold: 10
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 118
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil, da Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine
Vransko in Občine Žalec, ki ga je sprejel na 8. redni seji
dne 10. 12. 2019, ni bil sprejet na Občinskem svetu
Občine Prebold.
2. Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine
Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine
Vransko in Občine Žalec« po hitrem postopku: 10 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št.119
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine
Žalec« po hitrem postopku.
3. Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine
Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine
Vransko in Občine Žalec« v predlaganem besedilu: 9 glasov
ZA, 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 120
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela,
Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine
Žalec« v predlaganem besedilu.
Seja je bila zaključena ob 20.40.
Številka: 0320/2019
Vransko, 19. 12. 2019
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

