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A K T I 

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih 
na območju občine Vransko   
 
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. 
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF,  57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 
– ZUPŠ,75/17, 77/18, 47/19 in 189/20), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je Občinski svet 
Občine Vransko na 13. redni seji 16. 2. 2021 sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 

dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju občine Vransko 

 
 

1. člen 
 
Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko–Tabor, 
enota Vrtec Vransko, znašajo mesečno na otroka: 
 
Program 6 do 9 ur in vsi obroki prehrane  

Za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let) 503,11 EUR 

Za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let) 444,72 EUR 

 
Cene veljajo od 1. 3. 2021. 

2. člen 

Stroški živil v cenah programov znašajo 1,80 EUR na dan. 
Za vsak javljen dan odsotnosti otroka se staršem odbije 
odstotek živil, skladno z odločbo. Vrtec prične z odštevanjem 
stroškov živil 1. dan otrokove odsotnosti, in sicer s številom 
enega obroka. 

3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko 
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uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka 
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška 
odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena 
do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred 
počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo 
starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega 
dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 
rezervacijo le za otroka, za katerega se plačilo staršev za 
otroka ne sofinancira iz državnega proračuna.  

4. člen 

Občina Vransko prizna dodatni popust oziroma nižje plačilo 
za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov, v 
primeru bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30 
koledarskih dni ali več, v višini 30 % na izračunano ceno 
plačila po veljavni odločbi, s katero je določen plačilni razred.  

Starši lahko za dodatno znižanje zaprosijo enkrat v šolskem 
letu na osnovi podane vloge za znižanje in predloženega 
zdravniškega potrdila. 

5. člen 

Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena tega 
sklepa veljajo samo za otroke, ki so vključeni v OE Vrtec 
Vransko.  

6. člen 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, 
plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen, 
in do dodatnih znižanj in rezervacije niso upravičeni. 

7. člen 

Občina Vransko bo za otroke, za katere je po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, 
zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med 
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve 
vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu. 

8. člen 

Starši, ki imajo vključene otroke v OE Vrtec Vransko in 
nimajo stalnega prebivališča v občini Vransko, do dodatnega 
znižanja plačila in rezervacije iz 3. in 4. člena tega sklepa 
niso upravičeni, oziroma le s soglasjem Občine, ki je po 
veljavnih predpisih dolžna kriti razliko do polne cene storitev. 

9. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 
75/2018, 78/2018, 84/2019). 

10. člen 

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

Številka: 6020-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2021                               Franc Sušnik, l. r. 

 

2. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« v letu 2021 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 – 
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 - ZFRO) ter 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 
in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji 
16. 2. 2021 sprejel 

 
S K L E P 

o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene 

občane občine Vransko« v letu 2021 

1. 

Cena socialnovarstvene storitve »Priprava in razdelitev toplih 
obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko« v 
letu 2021 je 3,10 EUR. 

2. 

Cena iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 3. 2021. 

3. 

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

Številka: 122-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2021                               Franc Sušnik, l. r. 
 
 
 

J A V N I   P O Z I V I 

3. Javni poziv k posredovanju predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2020 
 
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 

J A V N I   P O Z I V  
k posredovanju predlogov za podelitev priznanj 

Občine Vransko za leto 2020 
 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva javnost k posredovanju predlogov za 
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko za leto 2020: 
 

 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. 
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 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, 26. 3. 2021, 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:012-01/2021                               Predsednica KMVIP 
Vransko, 25. 2. 2021                                 Brigita Gosak, l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 15.12.2020, ob 20. uri in je potekala preko 
videokonferenčnega orodja  ZOOM. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Brigita Gosak, Jože 
Matko, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Kristina Reberšek, 
Nataša Juhart,  Rafael Novak Peter Reberšek in Adrijana 
Ferme 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Danilo Štante 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman Mihaela 
Zupančič, Rudi Pušnik in Mateja Godler  
- ostali prisotni: / 
-  mediji:/ 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
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 št. 198 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 - 
druga obravnava in sprejem 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 
4. Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti 
Občine Vransko – obravnava in sprejem 
5. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021 - 
obravnava in sprejem 
6. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
7. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2021 - obravnava 
in sprejem 
8. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 8. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko 

        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 199 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 8. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Breda Čvan je po elektronski pošti poslala naslednji 
vprašanji (citirano, e-pošta 15.12.2021): 
1. »Več vaščanov Prekope zanima, kako daleč je postopek v 
zvezi s spremembo namembnosti nepozidanega dela 
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zaselka Prekopa – konkretno parcela št. 14/1 (travnik 
pokojne ga. Anice Jagodič), ki je sedaj sicer že 
razparcelirana na parcele št. 14/6 do 14/10 in 12/11? 
Verjetno pa bi bilo smotrno spremeniti tudi vse zelene 
površine znotraj zaselka Prekopa – te pobude so bile 
posredovane že leta 2013 in 2015 – saj bi želeli na te 
parcele postaviti hiše trije domačini in en tujec«. 
 
Odgovor župana (citirano, e-pošta 15.12.2021): 
Odgovor župana je bil pripravljen v sodelovanju s podjetjem  
Kaliopa, d. o. o. s katero je Občina Vransko podpisala 
pogodbo za pripravo in sprejem OPN Vransko.  
»V tem tednu zaključujemo s pripravo osnutka, tako da 
planiramo, da vam do konca tedna pripravimo naslednje 
gradivo: 
- Elaborat stališč do pobud (printano verzijo) 
- Urbanistični načrt (printano verzijo) 
- Strokovno podlago nezazidanih stavbnih zemljišč po 
naseljih (printano verzijo) 
- Osnutek SD OPN (print pregledne karte) 
- objava osnutka, pobud in sprememb na iObčini  
V primeru, da gradiva ne bo potrebno več bistveno 
spreminjati, bi lahko osnutek dokumenta konec januarja 
oddali nosilcem urejanja prostora v 1. mnenja." 
Nosilci urejanja prostora imajo do 60 dni časa za podajo 
mnenja od popolne vloge, nato sledi dopolnitev osnutka 
glede na podana mnenja in enomesečna javna razgrnitev. 
Po razgrnitvi se glede na pripombe izdela dopolnjen osnutek, 
ki se ga posreduje v druga mnenja, nakar se izdela predlog 
za sprejem na občinskem svetu. « 
Župan je še zapisal, da naj bi glede na dolgotrajnost 
podobnih postopkov OPN bil sprejet do konca tega mandata, 
oziroma, če bo sprejet konca leta 2022, bo to uspeh. 
 
2.«Vse več vaščanov se je obrnilo name z vprašanjem z 
vidika prometne varnosti in sicer: 
"Zakaj ni več v križišču v Prekopi (pri gasilskem domu) javne 
razsvetljave? Pogrešajo tudi osvetlitev igrišča." 
Pojasnilo: V poletnih mesecih tega problema skoraj niso 
zaznali, sedaj, ko se stemni že ob 17.00 uri, se je izkazalo, 
da je neosvetljeno križišče "precej" nevarno. Ljudje hodijo na 
sprehode in če se pripelješ iz smeri Vranskega  ter zaviješ v 
Prekopo, se zgodi, da imaš v "trenutku" pred sabo skupino 
pešcev. Na srečo se je do sedaj še vse dobro izteklo... 
Prosim za pojasnitev, zakaj je temu tako oz. kaj je morebiti 
že predvideno in kako daleč so že ti postopki?« 
 
Odgovor župana (citirano, e-pošta 15.12.2021):  
»Po nocojšnjem pregledu  stanja JR v Prekopi sem ugotovil, 
da ni funkcionalna – delujoča ena od svetilk na betonskem 
drogu ob regionalni cesti  nasproti gasilskega doma. Svetilka 
je bila zaradi okvare demontirana in je v popravilu. Popravilo 
pa se je zavleklo zaradi težav z okužbami in karantenami pri 
našem pogodbenem vzdrževalcu javne razsvetljave in pri 
dobavitelju svetilke. Firmo Egis d.o.o iz Ojstrške vasi sem na 
to pomanjkljivost osebno opozoril že 4. decembra. Danes so 
mi ponovno zagotovili, da bodo manjkajočo svetilko namestili 
še v tem tednu. Prav tako bodo zamenjali sijalko še pri eni 
utripajoči oranžni luči nad prehodom  za pešce, ki ne dela. 
Vsem pa je znano, da zaradi nasprotovanja lastnika 
zemljišča, po katerem poteka lokalna cesta LC 490 261 
Prekopa – Podvrh od hišne številke 9 (gasilski dom ) do 
hišne številke 20 projekt javne razsvetljave z postavitvijo 
novih svetilk ni bil realiziran in na tem območju zato ni javne 
razsvetljave. 
Igrišče je v upravljanju PGD Prekopa, Čeplje, Stopnik in se je 
doslej osvetljevalo s  svetilko na severni steni gasilskega 
doma. Verjamem, da bodo v sklopu prenove gasilskega 
doma gasilci znali poskrbeti tudi za ustrezno  osvetlitev 
športnega igrišča s katerim upravljajo«. 
 
 

b) Jože Matko 
Zanimalo ga je, kaj se dogaja s plazom na Ropasiji. 
 
Župan je povedal, da je bila na plazu na Ropasiji že 
izvedene geodetska odmera, geološka dela pa se bodo 
izvajala v naslednjem tednu. Lastnica zemljišča na katerem 
se bodo geološka dela izvajala je bila s tem seznanjena ter 
podala tudi pisno soglasje k izvedbi del. 
V času, ko bo geolog prišel izvajati raziskovalne vrtine bo 
sočasno omogočen ogled tamkajšnjim lastnikom zemljišč. 
Na tem ogledu se bodo dogovorili tudi za dostop do spodnjih 
lokacij izvedbe vrtin. 
 
c) Kristina Reberšek 
1. Vprašala je, kdaj bo pričela z delovanjem tretja 
zobozdravstvena ambulanta za odrasle v Zdravstveni postaji 
Vransko. 
 
Župan je povedal, da mu je direktorica ZD Žalec podala 
informacijo, da trenutno poteka izbor izvajalca 
zobozdravstvenih storitev in izbor potrebne opreme. Za 
pridobitev več informacij pa bo vprašanje posredovano na 
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec. 
 
2. Podala je pobudo, da bi se novoletna osvetlitev, ki jo imajo 
ljudje okoli svojih domov prilagodila in bi se ugasnila takrat 
kot javna razsvetljava, saj nekatere občane svetloba, ki 
nastane moti. 
 
Župan je gospe Reberšek predlagal, da napiše kratko 
obvestilo, ki se bo nato objavilo na spletni strani občine, za 
objavo v Informatorju je v tem mesecu žal že prepozno. 
 
č) Marjan Pečovnik 
- Podal je pobudo za postavitev prometnega znaka, ki 
označuje slepo ulico na cesti Banovšek-Tratnik (Vransko). 
 
Župan je povedal, da vse predloge za postavitev prometnih 
znakov na lokalnih cestah in javnih poteh, obravnava Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko. 
 
- Podal je pobudo, da bi se prižig luči javne razsvetljave na 
mostu pri Zavodu sv. Rafaela Vransko uravnal glede na 
zimski čas. 
 
Župan je povedal, da bo vzdrževalec javne razsvetljave 
zadevo uredil. 
 
d) Nataša Juhart 
Vprašala je kako daleč je s projektom prehoda za pešce v 
Brodeh? 
 
Župan je odgovoril, da bi naj bil, po informacijah, ki so mu 
bile posredovane s strani poslanca Aleksandra Reberška, 
projekt pred izvedbo, drugih informacij trenutno ni.  
Vprašanje bo še enkrat posredovano gospodu Reberšku, z 
namenom, da ga posreduje na pristojno ministrstvo. 
 
e) Sonja Cencelj 
Podala je predlog v zvezi z izvajanjem zimske službe na 
območju cest (4. sklop) Vologa -Merinca-Prapreče. Na ta 
sklop cest se namreč na javnem razpisu za izvajanje zimske 
službe ni nihče prijavil, zato se sedaj dela opravljajo na 
podlagi naročilnice. Predlagala je, da bi se zaradi več pritožb 
občanov glede pravočasnosti izvedbe del, sklical sestanek z 
izvajalci zimske službe, na katerem bi se mogoče našla 
kakšna boljša rešitev. 
 
Župan je povedal, da se strinja, da se zimska služba na tem 
območju izvede oz. izvaja v skladu s predpisanim 
pravilnikom o cestah. Res je tudi, da se na razpis za ta sklop 
cest nihče ni prijavil, zato je bila  napisana naročilnica. Po 
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njegovem mnenju bi bila rešitev, da bi bila dela opravljena 
prej, samo v primeru, da k podpisu pogodbe pristopi 
izvajalec, ki bi izhajal iz zgoraj navedenega območja in bi 
zaradi bližine, lahko dela opravil prej.  
 
f) Peter Reberšek 
Podal je pohvalo občanke iz Stopnika, Energetiki Vransko, d. 
o. o. za zelo dobro opravljeno delo oziroma kvalitetno 
čiščenje cest po neurju.   
 
K točki 3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2021 - druga obravnava in sprejem 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je predal besedo 
Mihaeli Zupančič in Mariji Jerman, ki sta zadevo  podrobneje 
obrazložili. Župan je po končani obrazložitvi odprl razpravo v 
kateri so sodelovali Peter Reberšek, Jože Matko in Brigita 
Gosak. 
 
Sledilo je glasovanje o Odloku proračuna Občine Vransko za 
leto 2021 v drugi obravnavi: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 200 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 4 Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini 
odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti 
Občine Vransko – obravnava in sprejem 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Rafael Novak in Jože Matko.  
 
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o postopku 
obremenjevanja in o višini odškodnine za obremenjevanje 
nepremičnin v lasti Občine Vransko: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 201 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
postopku obremenjevanja in o višini odškodnin za 
obremenjevanje nepremičnin v lasti občine Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o povprečni gradbeni ceni in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 202: 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2021 v predloženem besedilu. 
 
K točki 6 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2021 - obravnava in 
sprejem 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o vrednosti točke za določitev 
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2021: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 203 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2021 v predloženem besedilu. 
 
K točki 7 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2021 - obravnava 
in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Marjan Pečovnik, ki je predlagal, da se predlog 
sklepa popravi tako, da se v delu, ki določa višino denarne 
pomoči »vsakemu naslednjemu novorojencu v družini« iz 
zneska 400€ poveča v znesek 500€. Svetniki so predlog 
soglasno potrdili. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o višini enkratne denarne 
pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2021: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 204 
Občinski svet Občine Vransko sprejem Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini 
Vransko za leto 2021. 
 
K točki 8 Razno 
 
Župan je podal informacije v zvezi s trenutno epidemiološko 
situacijo. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.00. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 15. 12. 2020 

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

 

 
5. Zapisnik 9. dopisne seje občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 

 
 
9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 8. 2. 2021, od 
14. ure dalje, do torka, 9. 2. 2021, do 14. ure.  
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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 za sejo z 
glasovnicama vročeno po elektronski pošti. Gradivo za sejo 
je bilo objavljeno na spletni strani Občine Vransko (9. 
dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko - 
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-
obcinskega-sveta/ ).  
 
Dopisna seja je bila sklepčna, saj so v času trajanja seje 
glasovali vsi člani občinskega sveta.  
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 

1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 z 
investicijskim projektom »OBNOVA OPLESKOV TER 
UREDITEV KUHINJE IN HODNIKA V 
SCHWENTNERJEVI HIŠI« 

 
Občinski svet je z 11 glasovi ZA soglasno sprejel predlagani 
dnevni red seje. 
 
Sklep št. 205 
Sprejme se naslednji dnevni red 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 

1. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 
z investicijskim projektom »OBNOVA OPLESKOV 
TER UREDITEV KUHINJE IN HODNIKA V 
SCHWENTNERJEVI HIŠI« 

 
 
Ad1: Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-2024 z 
investicijskim projektom »OBNOVA OPLESKOV TER 
UREDITEV KUHINJE IN HODNIKA V SCHWENTNERJEVI 
HIŠI« 
 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
  
»Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 se 
dopolni kot sledi: 
 
Projekt: OBNOVA OPLESKOV TER UREDITEV KUHINJE 
IN HODNIKA V SCHWENTNERJEVI HIŠI 
Začetek financiranja: 1. 1. 2022 
Konec financiranja: 31. 12. 2022 

Vrednost projekta: 50.443,40 EUR 
Proračunski viri 
(v EUR): 

Pred l. 2021  Leto 2021 Leto 2022  

PV  - Transfer iz 
državnega 
proračuna 

0 0 23.862,55 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 26.580,85 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 0 50.443,40 

Proračunski viri 
(v EUR): 

Leto 2023 Leto 2024 Po l. 2024 

PV – Transfer iz 
državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

Občinski svet je z 11 glasovi ZA predlog sklepa soglasno 
sprejel. 
 
Sklep št. 206 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 se 
dopolni kot sledi: 
Projekt: OBNOVA OPLESKOV TER UREDITEV KUHINJE 
IN HODNIKA V SCHWENTNERJEVI HIŠI 
Začetek financiranja: 1. 1. 2022 
Konec financiranja: 31. 12. 2022 

Vrednost projekta: 50.443,40 EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2021  Leto 2021 Leto 2022  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 23.862,55 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 26.580,85 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 0 50.443,40 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2023 Leto 2024 Po l. 2024 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 
(2022-) 

0 0 0 

 
 
Dopisna seja je bila zaključena 9. 2. 2021, ob 14. uri. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 9. 2. 2021 

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

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


