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A K T I 

1. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta občine Vransko  

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 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  
11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 

1. člen 

23.a člen Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 54/2016 in 94/2020) se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Dopisna seja občinskega sveta se lahko skliče za odločanje 
o manj zahtevnih vprašanjih, ki zahtevajo takojšnjo odločitev, 
ali v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje. 

Vabilo na dopisno sejo s predlogom sklepa in gradivom se 
članom občinskega sveta posreduje s kurirjem, po pošti ali 
po elektronski pošti. Člane občinskega sveta se o sklicu 
dopisne seje dodatno obvesti po telefonu ali s sporočilom 
preko mobilne telefonije. 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem 
članom občinskega sveta, od katerih je vročitev potrdila 
potrebna večina svetnikov. Šteje se, da so vročitev potrdili 
člani občinskega sveta, ki so glasovali. 

Glasovanje na dopisni seji se opravi s telefonskim 
glasovanjem, glasovanjem po elektronski pošti ali 
glasovanjem z uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev. 

Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva je članu 
občinskega sveta dolžan odgovoriti na morebitna vprašanja, 
ki jih mora le-ta posredovati do roka, določenega v vabilu na 
dopisno sejo. 

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, 
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi 
vabil članom občinskega sveta oziroma ugotovitev, koliko 
članov občinskega sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika 
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dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo. V 
primeru, ko je zaradi višje sile sklic redne seje onemogočen, 
se lahko obravnava in potrditev zapisnika dopisne seje uvrsti 
na naslednjo dopisno sejo.« 

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta 
začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave bčine 
Vransko«. 

Številka: 007-01/2020                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
2. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Vransko 
 
Na podlagi 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 11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti  

v Občini Vransko 
 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010) se spremeni uvod v 
navedeni pravilnik tako, da se glasi:  

»Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17, 21/18 – ZNOrg), 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 11. redni seji dne 15. 9. 
2020 sprejel 

 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko 

 
2. člen 

Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z 
višino proračunskih sredstev, namenjenih kulturnim 
dejavnostim. Vsako leto jih določi občinski svet v proračunu 
in letnem programu kulture za tekoče leto.« 

3. člen 

Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju za vsako proračunsko 
leto posebej.« 

 

 

4. člen 

Prvi  in drugi odstavek 12. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Na podlagi predloga strokovne komisije direktor občinske 
uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, 
posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu 
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programov in 
projektov kulturnih dejavnosti. Zoper to odločbo je dovoljena 
pritožba na župana Občine Vransko v roku 15 dni od dneva 
vročitve odločbe. Odločitev župana o ugovoru je dokončna. 
Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga za 
sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih dejavnosti. V 
pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino 
in namen sofinanciranja, roke za zagotavljanje finančnih 
sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih 
sredstev ter druge medsebojne obveznosti pogodbenih 
strank.«  

5. člen 

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine  Vransko« in začnejo veljati naslednji dan po objavi.  

Številka: 610/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
 
3. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18) 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 11. redni seji dne 15. 9. 
2020 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2021 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2021 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  
 
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne 
vsebine:  

- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
in drugih neprofitnih organizacij,  
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- knjižnična in muzejska dejavnost, 
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 

abonmajskih predstav, 
- OI JSKD RS Žalec,  
- mediji in avdiovizualna kultura, 
- prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 

praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik, 
dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),  

- varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 145.039,00 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5000,00 EUR 

2. 08031 Obnova cerkve sv. 
Mihaela 12.000,00 EUR 

3. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 44.709,00 EUR 

4. 08028 Ljubiteljska kultura 7000,00 EUR 
5. 08032 Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti, OI Žalec 
 

600,00 EUR 
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje 

Kulturnega doma Vransko 
15.000,00 EUR 

7. 
01046 Odplačilo kredita za 
izgradnjo večnamenske športne 
dvorane, del 

7000,00 EUR 

8. 
08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za 
poslovne objekte (PGD Prekopa) 

5040,00 EUR 

9. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za plače, blago in 
storitve – del      

20.000,00 EUR 

10. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za program 
kulture 

6.000,00 EUR 

11. 09004 OŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode - del 

3690,00 EUR 

12. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

5000,00 EUR 

13. 08021 Ostale občinske prireditve 7000,00 EUR 

14. 08035 Vranski pustni karneval 7000,00 EUR 

 
Skupaj:  145.039,00 EUR 
 

4. 
 
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne 
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture 
pod zaporedno številko 4 – 08028 Ljubiteljska kultura bo 
potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti. 

5. 
 
Izjemoma sme župan, skladno z drugim odstavkom 102. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, iz 
sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti 
sredstva za posamezen program ali projekt tudi brez javnega 
razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi 
posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej 
načrtovati.  
 
Številka: 610/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 

4. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2021 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 
in 21/18 – ZNOrg) 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 11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v Občini Vransko za leto 2021 

I. 

Občina Vransko v skladu z razvojnimi načrti na področju 
športa, razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter glede na 
obstoječe organizacijske razmere v športu z letnim 
programom športa za leto 2021 določa športne programe in 
področja športa, ki se v letu 2021 sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, višino proračunskih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov in področij športa ter pogoje in merila za 
izbiro in sofinanciranje športnih programov in področij športa. 

II. 

Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu 
2021 namenila skupaj 154.220,61 EUR za izvedbo letnega 
programa športa v Občini Vransko in sicer: 

1. Za sofinanciranje športih programov in področij 
športa, ki jih izvajajo izvajalci športnih programov iz 
drugega odstavka 6. člena Zakona o športu, v skupni 
višini 38.869,43 EUR. 

Na podlagi javnega razpisa se bodo v letu 2021 sofinancirali 
naslednji programi in področja športa: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših,  
 športni objekti in površine za šport v naravi, 
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,  
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in 

drugih izvajalcev letnega programa športa,  
 športne prireditve in promocija športa - športne 

prireditve.  

Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in 
področij športa pred objavo javnega razpisa sprejme občinski 
svet.  

2. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške 
Športne dvorane Vransko v skupni višini 35.449,05 EUR 
in sicer za naslednje namene: 

- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v Športni 
dvorani Vransko; 

- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov Športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani). 
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3. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za 
naslednje namene:  

- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni 
dvorani Vransko, 

- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih 
športnih površinah. 

4. Za odplačilo dolgoročnega kredita za izgradnjo 
Športne dvorane Vransko v skupni višini 63.810,88 EUR. 

5. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni 
višini 3.150,00 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja 
zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in 
športni dvorani. Sredstva so namenjena za pokrivanje 
stroškov košnje trave, namakanja igrišč, električne energije 
za razsvetljavo in za intervencije zaradi nepredvidenih okvar 
na športnih objektih in napravah. 

6. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 
Osnovna šola Vransko –Tabor v skupni višini 4.016,25 
EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj Zlati 
sonček in Krpan.  

7. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR. 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov drugega splošnega 
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih 
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni 
mogoče natančneje definirati. 

III. 

Občina Vransko bo sredstva za izvedbo letnega programa 
športa zagotovila na naslednje načine: 

– sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 1. točke na podlagi sprejetega letnega programa 
športa, sprejetega proračuna občine, izvedenega javnega 
razpisa in sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci letnega 
programa športa; 

– sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 2.-7. točke na podlagi sprejetega letnega programa 
športa, sprejetega proračuna občine, sklenjenih neposrednih 
pogodb z izvajalci letnega programa športa oz. sprejetega 
sklepa župana. 

Številka: 671/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 

 
 
5. Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini 
Vransko za leto 2021 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010, Uradne objave Občine Vransko, 
št. 90/2019) 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 11. redni seji dne 15. 9. 2020 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialnovarstvenih programov in 

programov drugih društev za leto 2021 

1. 

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov 
in programov drugih društev za leto 2021 zajema sredstva, ki 
jih zagotavlja občina za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2021 so sredstva za 
socialnovarstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za: 

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 

- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 

- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega 
komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih 
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, 
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost 
ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.  

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa sofinanciranja socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev  se bodo sofinancirali različni 
izvajalci programov in projektov:   

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

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

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

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma za njene občane. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 8450,00 
EUR kot sledi: 

1. 18049001 – programi 
veteranskih organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 
posebnih skupin  2250,00 EUR 

3. 20049006 – programi varstva 5700,00 EUR 
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drugih ranljivih skupin, od 
tega 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 Programi ostalih ranljivih skupin 1500,00 EUR 

 Programi humanitarnih 
organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  8450,00 EUR 

4. 

Socialnovarstvene programe in programe drugih društev za 
leto 2021 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi 
javnega razpisa v skladu s potrjenimi  merili in kriteriji. 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen 
program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za 
program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna 
pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 122/2020                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 15. 9. 2020                                Franc Sušnik, l. r. 
 
 

J A V N I   R A Z P I S I 

6. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2020/2021 

 
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2020 (Uradne objave Občine Vransko, št. 91/19), Pravilnika 
o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 – 
ZCes-1 in 38/16) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 87/2019) 
Občina  Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe na območju  

Občine Vransko za zimsko obdobje 2020/2021 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
50.000.00 €. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   

1. Zimska služba se izvaja na 28,8 km lokalnih cest 
in 68,13 km javnih poteh in 14,48  km gozdnih 
cestah in nekategoriziranih dovozov do 
stanovanjskih objektov.   

2. Javni razpis  opravljanja zimska službe je 
razdeljen v 16 sklopov relacij, ki so smiselno 
zaključene.  

3. Normativ za pluženje in posipanje cest  je 3 
km/uro nižinske ceste in 2 km/uro višinske ceste. 

4. Cena za pluženje cest  je 36,30 € in 33,00 €. 
 

III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 

1. podjetja,   
2. samostojni podjetniki, 
3. kmetje, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.  

 
Prednost imajo izvajalci, ki so bližje relaciji pluženja in 
posipanja cest. Izvajalci se lahko prijavijo na en sklop relacij 
ali več sklopov relacij. 
 
IV. RELACIJE ZIMSKE SLUŽBE  
 
1. SKLOP CEST (VRANSKO - ROPASIJA - KLANCE - 
KLAKOČOVEC) -  PLUŽENJE 
LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija)- del                                                          
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim  
JP 992511 Klakočovec - Klance 
JP 916371 Klakočovec - Bergant 
JP 916381 Klakočovec - Izlakar 
JP 916361 Tešova - Grabnar                                                           
JP 992611 Tešova - Križnik 
JP 916211 Strožnik 
JP 916081 Prilope 
JP 916201 Pestotnik                                                     
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 27a, 27 in  9                                 
dovoz do stanovanjskega objekta Tešova 19       
dovoz do stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 15 in 17                                        
      
2 . SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE)  
-  PLUŽENJE                                                                                        
JP 992521 Brode - Selo 
JP 992581 Selski graben      
JP 916173 Brode - Čeplje 
dovoz do stanovanjskega objekta  Stopnik 4, 5 in 7 
GC 093155 Selo - Plešnik                                                           
LC 490252 Brode - Vransko 
JP 992651 Brode - R447                                                                  
LC 490251Vransko - trg                                                                                               
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                      
JP 992661 Brode - grič   
JP 916302 Brode - graščina                                                                                                
JP 992791 Petrol                                                                                                                                                    
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 916271 Brode - Juhart 
JP 916261 Brode -  Mihevc      
GC 093141 Tršca - Vivoda                                                      
LC 490191 Čeplje - Pondor 
JP 916023 Čeplje - Grofice                                                                                          
JP 916021 Čeplje - Fabrika                                                                        
JP 916022  Čeplje - AMZS Poligon                                                                                                           
JP 916012  Prekopa - Blate       
dovoz do stanovanjskega objekta Čeplje 15 in 23  
                                                                                    
3. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE - 
PREKOPA) - POSIPANJE 
LC 490123  Čreta - Vransko                                                                             
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                                                     
JP 992561  Stopnik  - Skok   
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                                                                                                                              
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                   
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
LC490261  Prekopa - Podvrh                                                                             
GC 093148 Ropasija  Planinc   
GC 093149 Odcep Ručgar 
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4. SKLOP CEST (VOLOGA - MERINCA - PRAPREČE) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 

LC 490111 Vransko - Lipa                                      
JP  916161 Kale                                                                                                         
GC 093152 Vologa -  Orehovec                                               
JP 992501 Prapreče - Merinca                             
JP 992491 Kovk                                      
JP 916111 Kovk - Škrabar                                        
JP 916112 Škrabar - Teličnikar                                        
JP 992507 Prapreče - Kropivšek 
JP 992508 Prapreče - Pahole    
JP 992502 Odcep Kocijan                      
JP 992506 Merinca - Dolinšek    
JP 992504 Merinca - Kos 
JP 992505 Merinca - Cencelj 
JP 992503 Merinca - vas 
GC 093147 Odcep Vrhovnik 
GC 093146 Kapus - Prosivnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 36 
                                                                                                                                          
5. SKLOP CEST (MALE PRAPREČE - NASELJE 

VRANSKO) - PLUŽENJE – POSIPANJE MALE 
PRAPREČE 

JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Prapreče 8, 7b, 7c, 6a, 4a 
in 3a 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                                                       
JP 916421  Podrigel - Bolte                                                                             
JP 992771 Trg - Podgorica   
JP 916034 odcep Praprotnik                                                                
JP 992631 Cerkev - bloki - Videm                                                 
JP 992633 Videm - Bogataj                                                                               
JP 916221 Videm -  po Zavrteh                                                                  
JP 992751 Trg - Maček                                                                            
JP 992781 Soseska - Videm                                                      
JP 916031 Videm - Jošt                                                                                
JP 992632 Videm - Zupanc                                                                 
JP 916331 Trg -  Pristolič                                                                             
JP 992741 Trg - bloki                                                                                     
JP 916341 Trg - Jošt                                                                              
JP 992591 Trg - Podgozd                                                             
JP 916251 Brode -  čistilna naprava                                                                                                                                              
JP 916322 Trg -AP   
LC 490253 Priključek AP Vransko                                                                               
JP 916321 AP - bloki 89, 84                                                                         
JP 992731 Goričan - 447                                                                              
JP 992761 Videm - Terčak - Marelica                                                                              
JP 916032 OŠ -  športa dvorana,                                                           
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 14a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17f 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 32a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 35a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 82a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 58 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 64a 
dovoz do  Dom sv. Rafaela 144a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 128 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 127  
dovoz do stanovanjskega bloka 130a 
dovoz do stanovanjskega bloka 130b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 135a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 122b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 120 
dovoz do zdravstveni dom  Vransko 130d 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 158  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 118a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 110a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 24a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 18a       

vsa parkirišča v naselju  Vransko                                                                   
                                                                              
6. SKLOP CEST (JAKOV DOL - OSREDEK - ZAPLANINA - 

ZAJASOVNIK) -  PLUŽENJE - POSIPANJE 
LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                                                                        
JP 916191 Zaplanina - Brvar                                                              
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6                                                                                                             
JP 992691 Brce - Jakov dol                                                                    
JP 992692 Brdovlan                                                                   
JP 916381 Ločica - Bokal                                                                           
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 7  
dovoz do  stanovanjskega objekta Vransko 1 
JP 916142 R447 - Hrastovec    
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 20                                           
JP 916051 Osredek                                                 
JP 916052 Osredek - Reberšek 
JP 916311 Osredek - Loka                                           
 
7. SKLOP CEST (SPODNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
JP 992701 Sp . Limovce  - Poljanšek  
JP 992702 Limovce - Knez 
 
8. SKLOP CEST (ZGORNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                         
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                                       
dovoz do  stanovanjskega objekta Limovce 8 
 
9. SKLOP CEST (ZAPLANINA - KAMNIK) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                           
dovoz do  stanovanjskega objekta Zaplanina 3 
 
10. SKLOP CEST (ZAHOMCE - RAVNE - LOČICA) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh- del       
JP 992671  Ločica – Zahomce - Dol pri Taboru - del                                   
JP 916134 Zahomce - Bistan              
JP 916131 Male Zahomce                              
JP 916132 Zahomce - Marko                     
JP 916133 Zahomce - Javoršk 
JP 992721 Ločica - Juteršek 
JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar 
JP 916035 odcep Strah 
dovoz do stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 38 in 
46 
 
11. SKLOP CEST (ZAHOMCE- DOL-TABOR) - PLUŽENJE 

- POSIPANJE 
JP 992671  Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - del                                   
dovoz do stanovanjskega objekta Zahomce 20 
 
12. SKLOP CEST ( RAVNE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh - del   
JP 916135 Ravne - Podbregar     
 
13. SKLOP CEST (ROPASIJA - PTICA) - PLUŽENJE - 

POSIPANJE 
JP 916101 Ropasija 
GC 093148 Ropasija - Planina 
GC 093149 odcep Ručgar 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24 

 
14. SKLOP CEST (ČRETA) - PLUŽENJE 
 LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija) - del                                                          
 JP 916093 Punčuh 
 JP 916091 Remic 
 JP 916092 Planinski dom Čreta                            
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15. SKLOP CEST (PREKOPA - VINDIJA - STOPNIK) - 
PLUŽENJE       

LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                     
JP  992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
GC 093162 Avtocesta - Križ 
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                                  
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič 
JP  992561 Stopnik - Skok 
JP  992562 Stopnik  - Košiča 
JP 916061 Stopnik  -  Zore 
JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
JP 992572 Stopnik - Nejč 
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti 
JP 916171 Stopnik - Kosem 
JP 916041  Čeplje - vinogradi                                                                                                                               
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                                                                         
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                                                                       
JP 916231  Obrtna cona Čeplje  
Zbirni center Čeplje                                                                    
JP 992815 Čeplje - ob križišču                                                                                                                               
JP 992814 Čeplje - Rojšek                                                                                                         
JP 992811  Čeplje - priključki                                                                                                                               
JP 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta Prekopa 10, 10a, 10b, 11c, 
12a, 18a in 53.  

                                                                                                                                                      
16. SKLOP CEST ( JEVŠE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
JP 992532 Jevše - Dešnikar  
GC 093130 Kisovec I in II 
 
V. ROK ZA  ODDAJO PONUDB 
 
Ponudniki oddajo vlogo, ki vsebuje: 

- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2020/2021«, do 19. 10. 2020 in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 22. 10. 2020. 

 
Številka: 4302-04/2020-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2020                               Franc Sušnik, l. r. 

 
 

 
 
7. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2020 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2020 
(Uradne objave Občine  Vransko, št. 91/2020) in Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 79/2018 in 87/2019) Občina 
Vransko objavlja  

J A V N I   R A Z P I S 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko  

v letu 2020 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa in okvirna višina razpisanih 
sredstev 

Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev 
iz proračuna Občine Vransko v skupni višini 10.000,00 EUR 
za projekte ali dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju 
Občine Vransko. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za: 
- državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 

UKREPI: Višina sredstev 
(v EUR): 

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo 

Podukrep 1.1: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 

 

 

10.000,00 

 

 
3. Cilj javnega razpisa in pogoji za pridobitev pomoči 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 

Z javnim razpisom se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:  
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva; 
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, izboljšanje 
zemljišč; 
- preprečevanje zaraščanja podeželja. 

Pogoji za pridobitev pomoči so: 
- predložitev predračuna stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč; 
- vris predvidene investicije v katastrski načrt, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija in obnova pašnikov; 
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za 
leto 2020. 
 
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa. 
 
4. Upravičenci  

Upravičenci do pomoči so: 
- posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost…); 
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Vransko, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju Občine Vransko; 
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 
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5. Upravičeni stroški, višina pomoči 

Upravičeni stroški so:  
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 
z ograjo; 
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. 

Najnižji znesek dodeljene pomoči je 50,00 EUR, najvišji 
znesek pa 500,00 EUR na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo.  

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020 – 
do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter 
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo. 

7.  Razpisna dokumentacija 

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

8. Rok in način oddaje vlog 

Rok za oddajo vloge je 20. 10. 2020. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – Javni razpis za kmetijstvo 2020« z navedbo 
naslova pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

Vlagatelji lahko vlogo pošljejo priporočeno po pošti na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jo v času 
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59.  

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59. 

9. Obravnavanje vlog 

Odpiranje vlog bo potekalo 21. 10. 2020 in ne bo javno. 
 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana.  
 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo 
bo na predlog strokovne komisije izdala pooblaščena oseba 
občinske uprave. 
  
Po pravnomočnosti odločbe se bodo medsebojne obveznosti 
med izvajalcem javnega razpisa in upravičencem - 
prejemnikom pomoči uredile s pogodbo. 
 
10. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 
 
Številka: 4302-5/2020                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2020                             Franc Sušnik l. r. 
 

 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 16.6.2020, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko, Vransko 134. 
 
• 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 (SOU) in Mateja Godler  
- ostali prisotni: Matjaž Zakonjšek, JKP d.o.o. Žalec in Majda 
Pikl, OŠ Vransko-Tabor 
-  mediji: Savinjska TV 
 
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 
 
- za predlagano točko 9 Vloga za soglasje k spremembi 
sedeža Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, se uvrsti 
nova  dodatna točka 10, ki se glasi: 
 
10. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023 in 
sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski projekt 
Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 158 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno  novo točko kot sledi: 
10. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023 
in sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija. 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 159 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red, kot 
sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po elektronski 
pošti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 15.ure do 
srede, 20.5.2020, do 15.ure in zapisnika 3. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 26.5.2020 
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2019 – 
obravnava in sprejem 
4. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2019 
5. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega 
sveta Občine Vransko  
6. Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko 
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7. Soglasje za sistematizacijo delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šolskem letu 2020/21 
8. Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje dodatnih 
ur nemščine 
9. Vloga za soglasje k spremembi sedeža Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko 
10. Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-2023 
in sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski 
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
11. Razno 
 
Točka 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 
15.ure do srede, 20.5.2020, do 15.ure in zapisnika 3. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 
26.5.2020 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 5. dopisne seje in 
3. izredne seje: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 160 
Občinski svet Občine Vransko potrdi  zapisnik  5. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 18.5.2020, od 
15.ure do srede, 20.5.2020, do 15.ure in zapisnik 3. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 
26.5.2020 v predloženem besedilu. 

 
Župan je predlagal, da se kot naslednja  obravnava 4. točka 
dnevnega reda, za njo pa točki 7 in 8. Svetniki so se s 
predlogom strinjali.  
 
Točka 4 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2019 
 
Župan je predal besedo direktorju Javnega komunalnega 
podjetja, d.o.o. Žalec, Matjažu Zakonjšku, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali svetniki Brigita Gosak, Nataša Juhart in Marjan 
Pečovnik. 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 161 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom JKP. d.o.o. Žalec za l. 2019. 
Točka 7 Soglasje za sistematizacijo delovnih mest v 
Vrtcu Vransko v šolskem letu 2020/21 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor, Majdi 
Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Po končani 
obrazložitvi je odprl razpravo v kateri sta sodelovali Kristina 
Bogataj in Breda Čvan. Sledilo je glasovanje o potrditvi 
sistematizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v šolskem letu 
2020/21: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 162 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje število delavcev 
na sistemiziranih delovnih mestih  v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko za šol. leto 2020/21. 
 
Točka 8  Prošnja OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje 
dodatnih ur nemščine 
 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor, Majdi 
Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Po končani 
obrazložitvi je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Peter 
Reberšek in   Kristina Bogataj.  
Sledilo je glasovanje o sofinanciranje dodatnih ur nemščine 
na OŠ Vransko-Tabor: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 163 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se v 
šolskem letu 2020/21 odobri sofinanciranje dveh 
dodatnih ur nemščine, 10 mesecev po 275,24 EUR v 
skupnem znesku 2752,40 EUR.  
 
Točka 3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2019 – 
obravnava in sprejem  
 
Župan je podal uvodno obrazložitev ter predal besedo 
Mihaeli Zupančič, ki je zadevo podrobneje obrazložila, nato 
je odprl razprav v kateri je sodeloval Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o Zaključnem računu Občine Vransko 
za leto 2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 164 
Občinski svet Občine Vransko, sprejme Zaključni račun 
Občine Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
Točka 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Marjan Pečovnik 
- Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka, ki 
označuje slepo ulico na cesti oziroma ulici Banovšek-Tratnik. 
 Župan je odgovoril, da se bo znak postavil. 
 
b) Brigita Gosak 
- Podala je pobudo za odstranitev betonskih škatel, ki so na 
cesti proti poligonu. ostale od sanacije mostu čez Bolsko. 
Župan je odgovoril, da se teh betonskih škatel zaenkrat ne 
bo prestavljalo, saj ni nikjer drugje primerne deponije. 
 
- Podala je pobudo za dodatno sanacijo dela cestišča  
oziroma prekopa cestišča, ki poteka mimo podjetja Profi 
kmet, d.o.o,. Prekop cestišča je že bil saniran v okviru 
ureditve ceste mimo Grofic, ampak, po mnenju nekaterih 
občanov sanacija ni bila primerno izvedena, ker se pri vožnji 
še vedno občuti luknja v cestišču.  
Župan je povedal, da se bo zadeva skušala urediti v sklopu 
vzdrževanja cest. 
 
- Vprašala je kdaj se bodo lahko tudi na cesti, ki poteka ob 
regionalni cesti v Čepljah postavili »ležeči policiji«, glede na 
to, da se je na novozgrajeni cesti mino Grofic to že naredilo 
oziroma ali bi se to lahko zadevo realiziralo ob pripravljenosti 
sofinanciranja tam živečih občanov. 
Župan je povedal, da je na cesti mimo Grofic postavitev 
»ležečih policajev« bila financirana izključno od privatnih 
investitorjev. Postavitev takšnih ovir na cestah kjer poteka 
promet s kmetijsko mehanizacijo predstavlja veliko težavo. V 
kolikor bodo s strani vsaj polovice občanov oziroma 
stanovalcev v tem delu Čepelj zbrani podpisi, da se strinjajo 
s postavitvijo, bo občina te predlagane ovire, tudi postavila. 
Zadeva se bo posredovala Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Vransko. 
 
- Opozorila je na narobe postavljen prometni znak na 
novozgrajeni cesti mino Grofic. 
Župan je povedal, da se bo zadeva preverila in uredila. 
 
c) Kristina Bogataj 
- Vprašala je, kako je z ureditvijo pešpoti za vrtcem Vransko. 
Župan je povedal, da so bila dela ustavljena zaradi 
epidemije, z ureditvijo se bo nadaljevalo. 
 
- Povedala je, da se je na njo obrnilo veliko občanov, glede 
počenega stebra na kapeli, pri vhodu na pokopališče. 
Župan je odgovoril, da je ta kapela v zasebni lasti, zaenkrat 
pa ne ogroža javnega prostora. S strani občine je bila 
zadeva že pogledana, pridobljen je bil tudi predračuna za 
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sanacijo, ampak pred sanacijo je prišlo na občino opozorilo, 
da je ta kapela v zasebni lasti. 
 
č) Adrijana Ferme 
- Vprašala je kako je s sanacijo plazu v zgornji Zaplanini. 
Župan je odgovoril, da so se projekti že poslali v Ljubljano, 
sedaj se čaka na odgovor oziroma pogodbo. 
 
d) Nataša Juhart 
- Vprašala je kakšna je možnost sanacija oziroma vsaj 
začasne sanacija ceste v Selo. 
Župan je odgovoril, da se bo takoj, ko se bo pričelo s 
sanacijo udarnih jam, tudi ta zadeva uredila. 
 
- Povedala je tudi, da so jo opozorili, da je na cesti v Selski 
graben zamašen propust. 
Župan je odgovoril, da se bo zadeva uredila, ampak se mora 
sporočiti točna lokacija propusta. 
 
e) Sonja Cencelj 
- Opozorila je na zamašene propuste na cesti proti Vologi. 
Župan je povedal, da se čiščenje propustov opravlja enkrat 
letno s pomočjo gasilcev, točen termin za izvajanje del z 
gasilci še ni dogovorjen.  
 
- Podala je pobudo, da se ponovno preučijo omejitve hitrosti 
10km/h po občini, omejitev hitrosti v Praprečah (ga. Kos je 
predlagala postavitev "lezečega policaja") ter pobudo za 
ponovno preučitev omejitve 30 na relaciji iz smeri Prapreč na 
začetku Vranskega do stanovanjskega objekta Vransko 11 
(konec Vranskega), predlagamo 40, saj je to izven trga 
Vransko.  
Župan je odgovoril, da se bo pobuda posredovala Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko. 
 
f) Jože Matko 
- Vprašal je kdaj se bo pričelo z deli na cesti na Planino in na 
Briše. 
Župan je odgovoril, da se bo z deli pričelo takoj, ko bo 
prispela pogodba za sofinanciranje s strani države, iz 
Ljubljane. Za sanacijo ceste na Briše, pa je že bila uvedba v 
delo z izvajalcem del. 
 
g) Danilo Štante 
- Zanimalo ga je, kdaj bo saniran del hodnika za pešce v 
trgu. 
Župan je odgovoril, da takoj, ko bo pridobljeno soglasje s 
strani Direkcije RS za vode, predvidoma pa do 1.9.2020. 
 
Točka 5 Spremembe in dopolnitve poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o spremembi in dopolnitvi poslovnika 
Občinskega sveta Občine Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 165 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in 
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine 
Vransko v predlaganem besedilu v prvem branju ter jih 
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
Točka 6 Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na 
pokopališču Vransko 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče  sodeloval. 

Sledilo je glasovanje o ceniku pogrebnih in pokopaliških 
storitev na pokopališču Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 166 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Cenik pogrebnih 
in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko v 
predloženem besedilu.  
Sklep začne veljati 1. 7. 2020. 
 
Točka 9 Vloga za soglasje k spremembi sedeža Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o soglasju k 
spremembi sedeža Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 167 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k 
spremembi sedeža javnega zavoda Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko. 
 
Točka 10 Sprememba Načrta razvojnih programov 2020-
2023 in sklep o zadolžitvi v proračunu države za 
investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje  o spremembi Načrta razvojnih 
programov 2020-2023 in sklepu o zadolžitvi v proračunu 
države za investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 
Ropasija: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta naslednja sklepa: 
Sklep št. 168 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2020-2023 se 
spremeni kot sledi: 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
1302 Cestni promet in infrastruktura 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 
OB189-14-0005 Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija 
Začetek financiranja: 1. 1. 2020 
Konec financiranja: 31. 12. 2020 
Vrednost projekta: 167.013,42  EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2020  Leto 2020 Leto 2021  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 119.001,00 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 48.012,42 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 167.013,42 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2022 Leto 2023 Po l. 2023 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 
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Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
Sklep št. 169 
Občina Vransko se za financiranje investicijskega 
projekta Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija zadolži v 
proračunu države v višini 48.012,42 EUR. 
Obrestna mera kredita je 0,0 % (brez EURIBOR), 
moratorij za vračanje kredita je eno (1) leto ter odplačilna 
doba devet let (1+9), z možnostjo predčasnega vračila 
kredita.   
 
Točka 11 Razno 
 
Kristina Bogataj je kot predsednica Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti podala 
informacijo o obravnavani tematiki na  4. seji  odbora, ki je 
bila v četrtek, 4.6.2020. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 16. 6. 2020 

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

 
 

 
9. Zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
 

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 27. 7. 2020, od 14. 
ure dalje, do srede, 29. 7. 2020, do 14. ure.  
 
Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a 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 in 94/2020). 
 
Članom občinskega sveta je bilo vabilo in gradivo za sejo s 
predlogi sklepov vročeno po elektronski pošti. 
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja dopisne 
seje glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 

1. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o. – hitri postopek 

2. Vloga za sofinanciranje ureditve hišnega priključka do 
stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 1 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagan 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 170 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 6. dopisne seje:  
1. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o. – hitri postopek 
2. Vloga za sofinanciranje ureditve hišnega priključka do 
stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 1 
 
 
 

Ad1:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. po 
hitrem postopku.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 171 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
po hitrem postopku. 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa:  
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. v 
predlaganem besedilu.« 
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 172 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 
organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. 
v predlaganem besedilu. 
 
Ad2:  
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju ureditve hišnega priključka do stanovanjskega 
objekta Selo pri Vranskem 1 iz proračuna Občine Vransko in 
sicer asfaltiranje 108 m2 cestišča po predračunu izbranega 
izvajalca v višini 1.508,65 evrov.«   
 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 173 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju ureditve hišnega priključka do 
stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 1 iz 
proračuna Občine Vransko in sicer asfaltiranje 108 m2 
cestišča po predračunu izbranega izvajalca v višini 
1.508,65 evrov.   
 
Dopisna seja je bila zaključena 29. 7. 2020, ob 14. uri. 

 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 29. 7. 2020 

Zapisal:                                              Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik, l. r.                                Franc Sušnik, l. r. 

 
 
 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


